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A fost ales

Apelul
Noul Senat al Universitãþii Spiru Haret
Academiei Române

MULÞUMIM VECHIULUI SENAT!
MULT SUCCES NOULUI SENAT!
În conformitate cu prevederile Legii
Educaþiei Naþionale nr. 1/2011, Calendarului cadru ºi recomandãrilor metodologice
ale Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului nr. 180/CB/
14.07.2011 ºi ale Cartei Universitãþii Spiru
Haret, Senatul Universitãþii Spiru Haret a
aprobat Metodologia (nr. 3285/30.09.2011)
privind organizarea ºi desfãºurarea
alegerilor structurilor de conducere la
nivelul senatului universitar, consiliilor
facultãþilor, selectarea prin concurs a

decanilor, numirea prorectorilor, prodecanilor ºi a directorului general administrativ.
Potrivit acesteia, în cele 25 de facultãþi ale
Universitãþii Spiru Haret, în perioada
10-27 ianuarie 2012, s-au desfãºurat
alegerile pentru desemnarea reprezentanþilor în Senatul Universitãþii.
Senatul universitar reprezintã comunitatea
universitarã, fiind cel mai înalt for de decizie
ºi deliberare la nivelul Universitãþii.
Senatul ales al Universitãþii Spiru Haret este
compus din 35 membri, dintre care 26 cadre

didactice ºi de cercetare, reprezentând un
procent de 74,29%, ºi 9 studenþi, 25,71%.
Ca urmãtoare etapã a calendarului organizãrii
ºi desfãºurãrii alegerilor, membrii aleºi ai
Senatului se vor întruni în ºedinþa de
constituire, condusã de decanul de vârstã al
noilor aleºi, în termen de 15 zile de la data
alegerilor. La aceeaºi datã înceteazã mandatul
vechiului Senat. În cadrul ºedinþei de
constituire, se va alege, prin vot secret, un
preºedinte, care conduce ºedinþele ºi reprezintã
Senatul universitar în raporturile cu rectorul.

Prin tradiþie ºi prin statut, Academia Românã nu participã direct
la viaþa politicã a þãrii. Obiectivele ei presupun o totalã independenþã
faþã de ideologiile de partid ºi faþã de orice angajament electoral,
dar ca instituþie de bazã a naþiunii, Academia este un observator
atent ºi echidistant al societãþii româneºti. Poporul nostru este
confruntat cu o gravã crizã, care nu se mãrgineºte la domeniul
economic, ci priveºte ansamblul vieþii ºi al viitorului sãu. Academia
Românã, un adevãrat parlament cultural, este datoare sã fie
apãrãtoarea intereselor fundamentale ale românilor ºi nu poate
trata cu nepãsare frãmântãrile actuale de pe scena publicã ºi politicã.
În condiþiile actualelor miºcãri politice, a nemulþumirilor cu
privire la situaþia economicã dar ºi moralã din þarã, ne adresãm
întregii clase politice, îndemnând-o sã dovedeascã, în acest
moment delicat, nu doar maturitate, responsabilitate, luciditate
ºi echilibru, ci ºi bunã-credinþã, cooperare ºi participare la dialog.
Economia, educaþia, sãnãtatea, ºtiinþa ºi cultura naþionalã,
exploatarea resurselor naturale ale României numai în interesul
poporului român sunt probleme care preocupã pe membrii ºi
cercetãtorii Academiei Române.
Întreaga þarã, aºteaptã de la oamenii politici, soluþii economice ºi
sociale de dezvoltare durabilã a þãrii, de atenuare a efectelor crizei
economice. Aºteptãm o competiþie a ideilor bune, a programelor
performante ºi a acþiunilor perseverente, în dialogul atât de necesar
pe scena publicã ºi la tribuna parlamentarã. Pentru elaborarea ºi
aplicarea programelor de dezvoltare, Academia Românã îºi oferã
competenþa si experienþa, având ca exemplu activitatea iluºtrilor
noºtri predecesori în multe momente grele ale României.
Considerãm cã numai dialogul cu toate forþele politice, sindicale,
patronale ºi cu societatea civilã, poate conduce la cele mai bune
soluþii pentru România, soluþii bazate pe profesionalism, bunã
credinþã si moralitate.
Elite, oameni competenþi ºi performanþi, buni slujitori ai
interesului naþional se gãsesc în partidele politice, societatea civilã,
economie, mediul academic ºi universitar. Promovând chemarea
lor la acþiune publicã în comun, la dialog ºi nu la confruntare, se
pot gãsi cãi spre mai binele þãrii ºi al tuturor cetãþenilor sãi.

Biroul Prezidiului Academiei Române, ianuarie 2012

SESIUNE

Felicitãri!

Matematicã
ºi Informaticã

La Campionatele Naþionale Universitare de Atletism în salã,
desfãºurate la Bacãu în 21 ºi 22 ianuarie 2012, au participat 138
sportivi din 21 de universitãþi.
Studenþii de la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport au
reprezentat cu cinste Universitatea Spiru Haret, clasându-se, ca de
fiecare datã, pe podium. Astfel, haretiºtii au obþinut:  Mihaela
Nunu, masterandã, anul I - locul I la proba alergare 800 m ºi
locul III la proba alergare 1500 m;  Alexandra Grãdinariu,
studentã, anul III - locul I la proba 3 km marº;  Cornel Bãnãnãu
 student, anul II - locul II la proba 60 m garduri;  Paul Lemnaru
 student, anul III - locul II la proba sãritura în înãlþime;  Liliana
Danci  studentã, anul II - locul III la proba alergare 3000 m.
Studenþii au fost însoþiþi de campioana olimpicã Paula Ivan, lector
universitar drd. la facultatea noastrã.

S-a terminat un an. Altul a început. Odatã cu el,
au venit ºi emoþiile unei noi sesiuni. Pentru
bobocii Facultãþii de Matematicã ºi Informaticã,
examenele au debutat vineri, 20 ianuarie 2012,
cu Limba Englezã, ºi au continuat cu Arhitectura
Sistemelor de Calcul (25 ianuarie 2012) ºi Logica
Computaþionalã (27 ianuarie 2012). Le þinem
pumnii strânºi la Analiza Matematicã
(31 ianuarie 2012) ºi la Algoritmi ºi Programare
(10 februarie 2012).
(Continuare în pag.3)

Lect. univ.dr. Marilena COJOCARU

Artele Spectacolului
Conf. univ. dr. George GRIGORE

Cehov  Iurissevich  Oproiu
 Excelentissimi
Signori, Commedia dell Arte!


Alexandra Grãdinariu,
locul I proba de 3km marº

Veþi asista la o repetiþie obiºnuitã a unei trupe de commedia dellarte. Ne vom imagina cã
suntem în culisele unui teatru unde urmeazã sã aibã loc un spectacol ºi trupa repetã, se
pregãteºte cu tot ce va folosi în reprezentaþie, monoloage, scene, lazzuri, cântece, dansuri,
jocuri de cuvinte. O trupã hotãrâtã sã-ºi câºtige pe drept aplauzele, o trupã jucãuºã, veselã
prin actorii sãi slobozi la gurã, veºnic cu ºotia la îndemânã, dorind sã mai facã un pas
cãtre perfecþiune ºi dacã este posibil ºi dincolo de ea. Mãºti autentice, din piele, mãºti care
au în spate zeci de spectacole sau care ambiþioneazã sã le aibã de aici în colo. Costume
realizate de niºte tineri creatori, ºi ei ambiþioºi ºi zburdalnici. Performanþe fizice asupra
cãrora actorii au lucrat din prima zi a periplului lor prin aceastã ºcoalã, iar unele dintre
ele vã vor tãia respiraþia, semn cã se poate, cã s-ar putea chiar ºi mult mai mult. A fost o
experienþã, a fost o întâlnire ºi, cine ºtie, poate una definitivã! Baftã tinerilor!
Paginile 4 ºi 5
(decanul Facultãþii de Arte, conf. univ. dr. Mihai Mãlaimare)
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Astãzi, rãspunde lector univ. dr. Ioana OMER, Facultatea de Psihologie-Sociologie

Managementul eticii în organizaþii
01
9
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Managementul etic urmãreºte îmbunãtãþirea proceselor
decizionale, a procedurilor ºi structurilor organizaþionale,
în aºa fel încât activitãþile organizaþiei sã fie cât mai mult
legate de principiile etice. Dimensiunea eticã în viaþa
organizaþiilor începe sã ocupe un loc foarte important,
întrucât are un rol major în promovarea sau subminarea
imaginii organizaþiei, având drept consecinþe credibilitatea
ºi supravieþuirea organizaþiei în condiþiile concurenþei. Climatul etic este o
trãsãturã a culturii organizaþionale, fiind generat de atitudinile, acþiunile ºi
deciziile adoptate de angajaþii acesteia în diferite situaþii. Lewis ºi Speck
(1990) aratã cã etica în afaceri desemneazã un set de standarde utilizate în
evaluarea justeþei sau injusteþei relaþiilor unei persoane cu ceilalþi, în termeni
de adevãr ºi dreptate, relaþii bazate pe drepturi ºi obligaþii de ambele pãrþi.
Normele morale care guverneazã deciziile ºi acþiunile în afaceri sunt
instituite ºi promovate de oamenii care sunt implicaþi în aceste afaceri.
S.P. Kaptein (1998) defineºte managementul eticii ca una dintre
disciplinele managementului, care se ocupã de elaborarea acelor
instrumente de conducere care contribuie la dezvoltarea eticã a unei
organizaþii precum ºi a acelor metode care pot fi utilizate spre a determina
în ce direcþie ar trebui sã se dezvolte organizaþiile. Managementul etic
presupune descrierea ºi analiza situaþiei etice curente, determinarea situaþiei
dezirabile ºi decizia asupra mãsurilor care trebuie luate pentru a o atinge,
în perfectã concordanþã cu celelalte forme de management. Managementul
etic e rezultatul impregnãrii tot mai vizibile a organizaþiilor cu
responsabilitate, privitã însã nu ca un element de decor, ci ca o condiþie
indispensabilã a existenþei lor. Iar o organizaþie demonstreazã
responsabilitate moralã atunci când îºi subordoneazã interesele interesului
societãþii. În opinia lui R. Jeurissen (2005), managementul etic urmãreºte
îmbunãtãþirea proceselor decizionale, a procedurilor ºi structurilor
organizaþionale, în aºa fel încât activitãþile organizaþiei sã fie cât mai mult
legate de principiile etice.
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Instrumentele utilizate
sunt codurile etice,
auditul etic ºi alte
strategii de conducere a organizaþiei
pe calea respectãrii
moralitãþii. Dupã D. Menzel (2007),
managementul etic nu constã în
controlul ºi penalizarea comportamentului personalului sau în reflecþia
asupra eticii locului de muncã. El e mai
degrabã ansamblul acþiunilor întreprinse de manageri pentru a stimula o
conºtiinþã ºi sensibilitate etice care sã
pãtrundã în toate aspectele activitãþii
organizaþiilor. El e, pe scurt, promovarea ºi menþinerea unei puternice
culturi etice la locul de muncã.
Codurile etice, comitetele de eticã,
auditul etic, educaþia eticã a personalului,
tehnicile de creare a unei culturi
instituþionale de naturã moralã au ajuns
sã fie realitãþi din ce în ce mai rãspândite
 între altele ºi pentru cã au fost impuse
politic ºi, în multe þãri, au primit o
formalizare ºi o forþã juridicã. Etica
organizaþionalã este reprezentatã de
principiile, normele ºi standardele pe
care organizaþia le promoveazã pentru
ghidarea ºi conducerea activitãþilor, în
acord cu valorile stabilite. Y. Lee aratã
cã existã situaþii de dilemã eticã în care
ne întrebãm cum trebuie sã reacþionãm
faþã de valorile noastre ºi credinþele
noastre legate de ceea ce este bine sau
rãu, apãrând un conflict între:  valorile
personale ºi cele profesionale;  douã
valori sau principii etice;  douã
posibile cursuri de acþiune, ambele
susþinute de argumente favorabile/
nefavorabile comparabile;  douã
alternative nesatisfãcãtoare;  valorile
noastre ºi rolul pe care îl avem. Iatã
câteva metode pentru evaluarea ºi
soluþionarea dilemelor etice:1. Regula
de aur: acþionaþi aºa cum aþi dori ca
ceilalþi sã acþioneze faþã de
dumneavoastrã. 2. Testul TV: puneþi-vã
întrebarea: M-aº simþi confortabil
dacã aº fi pus în situaþia de a explica
decizia/acþiunea mea la televizor, în
faþa unui public general?.
3. Imperativul categoric al lui Kant:
comportaþi-vã în aºa fel încât acþiunea
întreprinsã de dumneavoastrã în
circumstanþe date sã devinã o lege
universalã de comportament pentru toþi
cei care se aflã în aceleaºi
circumstanþe.4. Etica profesionalã:
întreprindeþi doar acele acþiuni care pot
fi considerate corecte de cãtre un grup
obiectiv de colegi de profesie.
5. Copilul de pe umeri: întrebaþi-vã
Cât de mândru aº fi cu acþiunea decisã
de mine dacã copilul meu ar fi prezent
în acel moment?.

Ce este managementul eticii în organizaþii?
Care sunt instrumentele utilizate pentru
îmbunãtãþirea managementului organizaþiei?
03 Prin ce se caracterizeazã managementul etic?
04 La ce se referã climatul etic al unei organizaþii?
05 Cum definim conduita eticã?
06 În ce mod se menþine climatul etic într-o
organizaþie?
07 Sunt ºi alþi indicatori ai existenþei unui
climat neetic la nivel organizaþional?
08 Ce este devianþa interpersonalã? Dar cea
organizaþionalã?
09 Exemplificaþi cauze ale comportamentului
neetic.
10 Ce principii stau la baza dezvoltãrii
climatului etic în organizaþii?

La nivelul organizaþiilor trebuie sã existe
un management etic care sã aibã la bazã
încrederea reciprocã ºi respectul, valori
ca onestitatea, integritatea, încurajarea
oamenilor în asumarea responsabilitãþii
pentru acþiunile lor, corectitudinea.
Întrucât managerii sunt exemple de
comportament pentru angajaþi, Groner propune
urmãtoarele dimensiuni importante ale unui management
etic:  existenþa unui angajament faþã de standarde etice
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ridicate pe care le aplicã fiecãrui angajat ºi lor înºiºi;
 a face în primul rând ce este bine pentru client/
consumator/public;  disponibilitatea de a pune
în discuþie situaþiile în care aspectele etice sunt
discutabile;  abordarea aspectelor legate de eticã
în mod deschis ºi onest;  acþionarea adecvatã în
problemele în care este implicatã etica;  furnizarea
unor exemple pentru ceilalþi;  considerarea eticii
ca o prioritate pentru organizaþie;  familiarizarea cu
aspectele etice ºi legale ale afacerilor.

4

Alþi indicatori ai
existenþei unui
climat neetic la
nivel organizaþional sunt
comportamentele
contraproductive, ce pot duce la
dificultãþi în buna desfãºurare a
activitãþii organizaþiei de tipul:
 furtul ºi conduitele asociate
(furtul banilor, bunurilor,
utilizarea incorectã a discounturilor);  distrugerea proprietãþii
sau sabotajul producþiei;
 utilizarea incorectã a informaþiei
(dezvãluirea cãtre concurenþã);
 utilizarea incorectã a timpului de
lucru ºi a resurselor (pierderea
timpului, desfãºurarea unor
activitãþi de interes personal în
timpul programului);  comportamente riscante (neînsuºirea/
nerespectarea procedurilor de
siguranþã);  prezenþã deficitarã la
lucru (absenþe nemotivate, întârzieri, utilizarea abuzivã a concediilor medicale);  calitate redusã
a muncii (reducere intenþionatã a
vitezei de lucru);  abuzul de
alcool ºi droguri;  conduite
verbale inadecvate (agresivitate
verbalã în relaþiile cu clienþii,
colegii sau ºefii);  conduite fizice
inadecvate (agresivitate fizicã în
relaþiile cu clienþii, colegii sau
ºefii, hãrþuire sexualã).

Climatul etic al unei organizaþii se referã la percepþiile împãrtãºite
asupra comportamentelor corecte din punct de vedere etic ºi la
modalitatea în care aspectele etice ar trebui gestionate în
organizaþi. Cercetãrile au demonstrat faptul cã, în cadrul
organizaþiei, climatul etic poate fi predictiv atât pentru
comportamentul etic al angajaþilor, cât ºi pentru apariþia
comportamentelor deviante, contraproductive. Climatul etic dintr-o organizaþie,
ca produs al culturii organizaþionale, se referã la modul în care o instituþie
gestioneazã aspecte cum ar fi responsabilitatea, rãspunderea, comunicarea,
reglementãrile, echitatea, încrederea ºi bunãstarea angajaþilor.
Conduita eticã, în sens
normativ, este definitã
ca fiind o acþiune
intenþionatã, responsabilã, care onoreazã
contractele sociale
implicite sau explicite,
care cautã sã previnã, sã evite sau sã
rectifice acþiunile dãunãtoare organizaþiei
ºi membrilor acesteia. În sens contrar,
conduita neeticã este definitã ca fiind o
acþiune intenþionatã care evitã
responsabilitatea, încalcã contractele
sociale ºi care, în majoritatea cazurilor,
are efecte dãunãtoare. D. Peterson (2002)
a atras atenþia asupra faptului cã, pornind
de la analiza climatului etic,
comportamentele contraproductive pot fi
predictibile, anumite tipuri de climate
etice necorespunzãtoare putând duce la
comportamente contraproductive. Astfel,
a evidenþiat trei tipuri de situaþii:
1) într-o organizaþie care are un climat
în care se simte grija faþã de angajaþi în
mod individual, probabilitatea de a
apãrea probleme asociate cu devianþa
politicã (formã minorã de devianþã
direcþionatã spre membrii organizaþiei:
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favoritism, bârfirea colegilor, învinovãþirea colegilor) este mai scãzutã;
2) în organizaþiile în care angajaþii percep
cã nu se pune accent pe respectarea
regulilor ºi legilor, creºte probabilitatea
manifestãrii devianþei referitoare la
proprietate (formã gravã a devianþei
direcþionatã spre organizaþie: sabotarea
echipamentului, acceptare de mitã,
minciunã în legãturã cu orele lucrate, furt
din companie etc.); 3) în organizaþiile în
care membrii individuali sunt în mod
primar preocupaþi de ei înºiºi,
probabilitatea de a experimenta probleme
asociate cu devianþa legatã de producþie
(formã minorã a devianþei orientate spre
organizaþie: pauze excesive, plecatul
înainte de terminarea programului,
încetinirea intenþionatã a ritmului de
lucru, risipirea resurselor etc.) este mai
mare. De asemenea, în organizaþiile care
valorizeazã faptul cã fiecare angajat are
dreptul sã decidã ce e bine ºi ce e rãu
(etica personalã), alãturi de un nivel
ridicat de preocupare faþã de angajaþi,
probabilitatea de a experimenta devianþa
legatã de producþie este mai scãzutã.

Pentru menþinerea climatului etic în organizaþie, trebuie evidenþiaþi
acei indicatori care relevã probleme în acest sens:1) cãutarea unui
þap ispãºitor  cãutarea unui responsabil (individ/grup) la

îndemânã, care sã rãspundã pentru eventualele greºeli fãrã a
se încerca depistarea cauzelor reale; 2) renunþarea la
responsabilitate  neasumarea responsabilitãþii de cãtre cel în
cauzã prin acuzarea altora; 3) promisiuni nerespectate de cãtre
cei aflaþi în posturi ierarhice superioare, cu efect demotivant asupra angajaþilor;
4) pãzirea teritoriului  filtrajul informaþiilor, având ca efect scãderea
productivitãþii ºi apariþia unor resentimente, aceastã atitudine fiind interpretatã
ca un semn de neîncredere faþã de ceilalþi; de asemenea, acest comportament
poate fi folosit ºi pentru pãstrarea ascendentului în faþa celorlalþi;
5) neîndeplinirea obiectivelor  retribuirea ºi chiar promovarea unor angajaþi
care nu-ºi îndeplinesc obiectivele sau ale cãror performanþe sunt sub standardele
organizaþionale fixate; aceastã toleranþã este asociatã cu lipsa corectitudinii din
mediul organizaþional ºi cu acceptarea mediocritãþii.
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O altã clasificare
a conduitelor
deviante la locul
de muncã este
cea propusã de
Robinson
ºi
Bennett, care distinge:1) devianþã
interpersonalã - comportamente
deviante în raport cu colegii, ºefii
sau subalternii (agresiuni verbale,
fizice, hãrþuire sexualã etc.);
2) devianþã organizaþionalã:
 încãlcarea normelor ºi reglementãrilor cu privire la cantitatea
ºi calitatea muncii (absenþe,
neutilizarea completã a timpului
de muncã etc.);  devianþã în
raport cu proprietatea (furt, deteriorarea bunurilor, sabotaj etc.).

Cauzele comportamentului
neetic, rezultate în urma unui
studiu realizat de Society for
Human Resources Management, sunt centrate în jurul
anumitor
dimensiuni
relevante: 1) câºtigul  când
angajatul anticipeazã o recompensã ca urmare
a unei acþiuni neetice sau dacã nu se aºteaptã
la nicio pedeapsã pentru acþiunea întreprinsã;
acest fapt contribuie la promovarea unor
decizii neetice; 2) conflictul de rol; 3) dorinþa
de a reuºi cu orice preþ; 4) anumiþi factori de
personalitate care contribuie la o slabã
conºtientizare a aspectelor etice; 5) climatul
aferent subculturilor organizaþionale;
6) presiunile legate de orar sau de ritmul de
lucru; 7) lipsa sancþiunilor pentru
comportamente considerate neetice în
organizaþie; 8) raþionalizarea faptului cã ºi
alþii adoptã un comportament neetic;
9) rezistenþa la ameninþãri competitive;
10) atitudinea permisivã a colegilor din cadrul
organizaþiei sau al grupurilor de muncã faþã
de comportamentele neetice; 11) salvarea
posturilor.

10

Principii de bazã în
dezvoltarea climatului etic
în organizaþii sunt:
1. Managementul eticii în
organizaþie este un proces.
Climatul etic este legat de
valorile etice ale angajaþilor ºi de
comportamentele asociate acestor valori, a
cãror clarificare se realizeazã printr-un
proces continuu de reflectare asupra lor.
Programele de eticã determinã o serie de
standarde concretizate în coduri, politici ºi
proceduri, newslettere etc. 2. Criteriul de
succes al programelor etice îl constituie
manifestarea comportamentelor consonante
cu valorile organizaþiei. Scopul codurilor
etice îl constituie traducerea în
comportamente reale a valorilor etice pe
care le conþin. Astfel, prin politica
organizaþionalã, prin procedurile ºi
programele de training derulate are loc
transformarea acestor valori-ghid în
comportamente corespunzãtoare. 3. Cel mai
bun mod de a rezolva dilemele etice este
acela de a reduce ºansa producerii
componentelor neetice. Dezvoltarea practicã
a codurilor etice ºi a codurilor de conduitã
va sensibiliza angajaþii asupra aspectelor
etice ºi va minimiza ºansele de producere a
comportamentelor neetice. 4. Facilitarea
procesului de luare a deciziilor etice în grup
ºi publicarea (informarea) angajaþilor în
legãturã cu aceste decizii. Managerii trebuie
sã ia deciziile care îi privesc pe angajaþi în
mod participativ, consultându-i ºi pe aceºtia,
luând în discuþie interesele ºi perspectivele
tuturor celor implicaþi. 5. Integrarea
managementului eticii în practica
managerialã. Dezvoltarea politicilor ºi
procedurilor de personal trebuie sã reflecte
valorile ºi climatul etic organizaþional dorit.
Elaborarea politicilor de personal trebuie sã
reflecte acele valori etice semnificative
pentru cultura organizaþiei respective. De
asemenea, trebuie specificate modurile prin
care se pot obþine comportamentele dorite.
6. Utilizarea grupurilor multifuncþionale în
dezvoltarea ºi implementarea programelor
etice. Pentru ca angajaþii sã adere la valorile
organizaþiei, este important ca ei sã participe
la dezvoltarea acestor programe. 7. Preþuirea
valorii de a ierta anumite greºeli. Demararea
unor programe etice duce la creºterea
numãrului de incidente legate de aspectele
etice/neetice, angajaþii fiind mai sensibili la
aceste incidente. 8. Încercarea de a te
comporta etic chiar dacã greºeºti este mai
bunã decât a nu încerca deloc. 9. Valori
universal valabile. În organizaþiile în care
existã ºi minoritãþi religioase, etnice etc., o
parte dintre valorile promovate de acestea
pot intra în conflict cu cele personale. Din
acest motiv, programul de management al
eticii trebuie sã includã ºi acele valori etice
caracteristice minoritãþilor.
Cel mai important aspect este
cel al respectãrii eticii de cãtre fiecare
membru al organizaþiei ºi ajutorul
acordat de cãtre organizaþie persoanelor care
au încãlcat codul etic în revizuirea
comportamentelor neetice.
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Puncte de vedere

Conferinþa cu participare internaþionalã:

Prieteni
sau duºmani?!

Noutate ºi continuitate în Drept
Miercuri, 25 ianuarie, la
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, a avut loc conferinþa
cu participare internaþionalã
Noutate ºi continuitate în Drept.
Decanul facultãþii, prof. univ. dr.
Lazãr Cârjan, moderatorul
evenimentului, a deschis sesiunea
în plen cu prezentarea participanþilor, dar ºi o scurtã descriere a
lucrãrilor acestora.
Succint, vã prezentãm ºi noi
câteva dintre comunicãri:  primul
invitat la microfon, în plen, a fost
prof. univ. dr. George Antonoiu,
de la Institutul de Cercetãri
Juridice al Academiei Române, cu
lucrarea Unele consideraþii critice
cu privire la noul Cod penal, o
analizã a aspectului continuitãþii
ºi noutãþii fenomenului juridic:
trebuie sã respectãm linia
continuitãþii, prea multe ºi prea
bruºte schimbãri nu vor fi
benefice;  academician Gheorghe
Zaman, de la Institutul de
Economie Naþionalã, a vorbit
despre Aspecte privind interfaþa
dintre ºtiinþele economice ºi
ºtiinþele juridice în contextul
noutate ºi continuitate;  din Spania,
de la Universitatea Comillas
Pontifical, Madrid, prof univ. dr.
Delia Manzanero a venit pentru
a-ºi susþine lucrarea: Contributions
to the overall process of European
inegration. The impact of the
Spanish krausist philosophy of
law. Profesoara a fost însoþitã de
absolventa de masterat la Facultatea de Drept ºi Administraþie
Publicã din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, Diana Constantinescu,

 Impactul evaluãrii calitãþii asupra autonomiei
instituþionale ºi libertãþii academice universitare
Prof. univ. dr. ªtefan COSTEA

2.

care, în prezent, a fost admisã la o
Universitatea din Anglia pentru a
urma cursurile de doctorat;  prof
univ. dr. Mihail Gheorghiþã, din
Republica Moldova: Caracteristica ºi modelul criminalistic al
infracþiunilor. Necesitatea
introducerii fundamentelor
criminalisticii;  prof. univ. dr. Nae
Georgescu, Facultatea de
Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii
Publice: Mihai Eminescu, ultima
zi la Timpul, 28 iunie 1883;
 prof. col. (r) Vasile Lãpãduºi,
membru în Asociaþia Criminaliºtilor din România: Prezent ºi
perspective în criminalistica
românã.
Dupã o scurtã pauzã, conferinþa
s-a desfãºurat în douã secþiuni:
Drept Public, secþiune moderatã
de prof. univ. dr. Lazãr Cârjan, ºi
Drept Privat, secþiune moderatã

de conf. univ. dr. Mariana
Rudãreanu. Au prezentat sau au
transmis lucrãri pentru cele douã
secþiuni cadre didactice ºi studenþi,
dintre care amintim: prof. univ. dr.
Lazãr Cârjan  Penalistul Ion
Perieþeanu  din perspective
criminalisticã, col.(r) Ioan Sântea
 Caz Anca, eroare sau abuz
judiciar?, conf. univ. dr. Ioan Gâf
Deac  Managementul modern al
instituþiilor publice de culturã.
Studiu de caz cu privire la instituþiile publice de interes local de
culturã din municipiul Bucureºti,
asist. univ. Georgeta Pãun 
Notificarea raporturilor de
serviciu, prof univ. dr. Verginia
Vedinaº, de la Universitatea
Bucureºti, Facultatea de Drept 
Proprietatea publicã potrivit
noului Cod civil, conf. univ. dr.
Florin Fãiniºi Problematica

juridicã a protecþiei fluviului
Dunãrea ºi a Mãrii Negre, conf.
univ. dr. Mara Ioan, de la
Academia de Poliþie Alexandru
Ioan Cuza  Efectele simulaþiei
privind noul Cod civil, procuror
dr. Dorina Dãnielescu, Ministerul
Public  Rãspunderea reparatorie
a funcþionarilor publici, studenta
Mihaela Munteanu, anul IV 
Stipulaþia pentru altul în
reglementarea civilã actualã.
Conferinþa a fost o manifestare
ºtiinþificã de înalt nivel,
desfãºuratã într-o atmosferã
caldã  contrar viscolului de
afarã. Participanþii  specialiºti
reputaþi, cadre didactice ºi
studenþi  au oferit informaþii cu
un bogat conþinut, rod al unor
cercetãri laborioase.

Text ºi foto: Corina GHIGA

Conferinþa

Centre ºi raporturi
de putere
Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie a organizat miercuri,
25 ianuarie 2012, conferinþa Centre ºi raporturi de putere în relaþiile
internaþionale în epoca post Rãzboi Rece, susþinutã de conf. univ. dr. Dorel
Buºe. Evenimentul s-a înscris în ciclul de conferinþe Perspective asupra
relaþiilor internaþionale, lansat la începutul acestui an universitar ºi adresat
tuturor celor interesaþi de domeniul relaþiilor internaþionale.
La început, conf. univ. dr. Dorel Buºe a arãtat cã dinamica relaþiilor interstatale a dus
la constituirea diverselor tipuri de sisteme ale relaþiilor internaþionale (unipolare, bipolare
ºi multipolare  în forme dure sau mai puþin dure , precum ºi diferitele combinaþii ale
acestora), care au influenþat hotãrâtor destinul întregii omeniri. Statele sau grupurile de
state, aflate uneori în coaliþie, care au deþinut hegemonia regionalã sau mondialã, în
diferite grade, pentru o perioadã mai lungã sau mai scurtã de timp, ºi-au impus propria
voinþã în relaþiile internaþionale ºi intranaþionale, în funcþie de interesele de care erau
guvernate, afectând toate sectoarele de activitate din orice punct de pe mapamond.
Principalilor indicatori ai analizei de putere a unui stat, precum ºi analiza
implicãrii în jocul relaþiilor internaþionale contemporane, dovedesc, în opinia
vorbitorului, cã doar Statele Unite ale Americii (actualul leader mondial), China
(principalul challanger) ºi Rusia (o mare putere cu tendinþe expansioniste ºi cu
un trecut recent de superputere) reprezintã centre reale de putere la nivel mondial.
De asemenea, conf. univ. dr. Dorel Buºe a adus argumente în favoarea includerii în
categoria puterilor regionale a urmãtoarelor state: India (putere emergentã, o superputere
demograficã, mare putere economicã, putere nuclearã, care prezintã toate atuurile
pentru a fi luatã în serios ºi ca putere globalã, Japonia (deºi afectatã de criza economicã
izbucnitã în 2008 ca ºi de tsunami din 11 martie 2011, ea este încã o superputere
economicã, dar ºi un stat cu o voinþã naþionalã de excepþie), Germania (mare putere
economicã ºi culturalã, principala putere a UE, de asemenea membrã NATO ºi ea un
stat cu voinþã naþionalã de excepþie), Franþa ºi Marea Britanie (ambele puteri economice,
culturale, nucleare, membre NATO ºi UE, dar mai ales membre permanente ale
Consiliului de Securitate al ONU), Brazilia (mare putere emergentã, economic ºi
demografic), Italia (putere economicã, membrã UE ºi NATO), Canada (mare putere
teritorialã, putere economicã ºi membrã NATO), Africa de Sud (putere emergentã, cea
mai importantã economie a continentului negru, bãnuitã cã ar deþine armament
nuclear), Mexic (putere emergentã, economicã ºi demograficã, cu o poziþie geograficã
deosebitã), Indonezia (mare putere demograficã ºi ea cu o poziþie geograficã deosebitã),
Argentina (al doilea stat din continentul Sud-American), Australia (un stat ºi un
continent, avantajat de o economie funcþionalã ºi mai ales de o poziþie geograficã
privilegiatã), Turcia (putere emergentã), Pakistan (putere demograficã ºi nuclearã),
Iran (stat cu ambiþii de putere regionalã, precum ºi nucleare) ºi Israel (putere nuclearã,
cu susþinere necondiþionatã din partea SUA).
Concluzia expunerii a fost aceea cã reconfigurarea ºi configurarea centrelor de
putere ºi a raporturilor de putere în epoca globalizãrii reprezintã un proces
dificil ºi cu importante consecinþe asupra evoluþiilor relaþiilor internaþionale.
Ca de fiecare datã, finalul manifestãrii a fost rezervat dezbaterilor, care s-au
concentrat pe rivalitatea dintre SUA ºi China, în special pe riscul apariþiei unui
rãzboi rece între aceste puteri.

Lect.univ.dr. Alexandru LUCINESCU

Asigurarea calitãþii
constituie o parte
componentã organicã ºi
indispensabilã a educaþiei
superioare, care trebuie sã fie bine
privitã de comunitatea academicã
din toatã lumea. O consecinþã
logicã a acestui demers este acela
de a nu considera cã evaluarea ºi
acreditarea academicã se aflã în
situaþia unei polaritãþi
ireconciliabile cu autonomia ºi
libertatea academicã. În aceastã
privinþã, persistã o serie de
confuzii, în sensul cã asigurarea
calitãþii, evaluatã de agenþii de
control, a unitãþilor de
învãþãmânt de cãtre agenþii externe
de evaluare reprezintã sau nu un
instrument de îmbunãtãþire
efectivã ºi realã a calitãþii
educaþiei? sau reprezintã un instrument util, organizaþional ºi de
perfecþionare a educatorilor
profesionali ºi a activitãþii lor? La
acestea se adaugã ºi confuzia
dintre scopurile, obiectivele ºi
sarcinile privind relaþia dintre
evaluare, rãspundere ºi
îmbunãtãþire a calitãþii în
învãþãmânt ºi educaþie, sau dacã
o singurã procedurã de asigurare
a calitãþii poate oferi garanþia
responsabilitãþii ºi îmbunãtãþirii
calitãþii, sau aceste obiective sunt
incompatibile? O altã pereche de
opoziþii dintre evaluare ºi
asigurarea calitãþii este cea
privitoare la autoreglare prin
autoasigurarea calitãþii ºi
acreditarea externã, care
constituie, nu de puþine ori, faþada
politicã a asigurãrii calitãþii, ce se
exprimã în relaþiile dintre
standardele proprii de asigurare
a calitãþii ale universitãþilor ºi cele
utilizate de stat, prin care acesta
doreºte sã îºi menþinã controlul
ºi
dominaþia
asupra
învãþãmântului superior ºi sã
decidã ce trebuie sã ofere
universitãþile studenþilor lor. Care
sunt principalele surse ale acestei

situaþii? Ele sunt multiple, de
facturã ºi semnificaþii diferite.
Una dintre acestea, poate chiar
prima, ar constitui-o faptul cã nu
existã o concepþie ºi o definiþie
comunã, ci un ansamblu de
confuzii în ceea ce priveºte
calitatea ºi asigurarea calitãþii,
ceea ce face ca sintagma
asigurarea calitãþii sã fie
utilizatã pentru a evalua un mare
numãr de elemente diferite,
începând cu informarea
studenþilor ºi a pãrinþilor, alocarea
resurselor, calitatea programelor
studiilor, îmbunãtãþirea practicii
pedagogice, cercetarea ºtiinþificã
ºi rezultatele acesteia etc, etc,
ajungând ca evaluarea, astfel
conceputã ºi practicatã, sã nu
poatã sã dea rãspunsuri valide,
satisfãcãtoare, aproape la nici
una dintre componentele
activitãþii ºi vieþii academice. Alta
îºi are sursa în faptul cã evaluarea
ºi asigurarea calitãþii la toate
nivelurile din partea guvernelor,
prin agenþiile proprii de evaluare
ºi asigurare, are loc în condiþiile
în care atât conducãtorii
universitãþilor, personalul didactic ºi de cercetare ºi studenþii nu
au o idee foarte clarã asupra
obiectivelor evaluãrii, necesitãþii
ºi, mai ales, utilitãþii ei, ce va produce ea în urmãtorii cinci sau zece
ani, ca rezultat al programelor
comprehensive ale acreditãrilor
unitãþilor academice, audit al
evaluãrilor º.a. La acestea se
adaugã ºi faptul cã, în general, se
considerã cã asigurarea calitãþii ºi
acreditarea ei sunt ipso facto un
lucru bun, cu argumentul cã toatã
lumea le considerã ca atare.
Dincolo de discuþiile pro ºi contra
unei asemenea concepþii, realitatea
este cã, în prezent, s-au creat
confuzii ºi neclaritãþi despre
scopurile asigurãrii ºi evaluãrii
calitãþii, care constituie o altã sursã
a dezbaterii asupra relaþiei dintre
calitate ºi evaluarea acesteia.

Sesiune - Matematicã ºi Informaticã
Urmare din pag.1

Etajul doi al Palatului Învãþãmântului,
ªtiinþei ºi Culturii. Pe hol, studenþii sunt
frãmântaþi de parþialul dat la mijlocul
semestrului. Însã, înainte sã mai
ºuºoteascã ceva, uºa sãlii de examinare
se deschide ºi o voce caldã îi invitã
înãuntru. Ceasul indicã ora 11. În salã
sunt 25 de studenþi. Pe tablã sunt trecute
trei enunþuri. Timpul pentru a le rezolva
este de douã ore. Începând din anul
universitar 2011-2012, Facultatea de
Matematicã ºi Informaticã a revenit la
sistemul de examene clasice, scrise. Prof.
univ. dr. Grigore Albeanu spune cã
activitatea didacticã ºi de evaluare, se
desfãºoarã conform standardelor. La
acest deziderat contribuie ºi planificarea
strictã pe ore ºi grupe a examenelor.
Studenþii au putut sã deprindã informaþii
la orele de informaticã. Testele pe
parcurs sunt înainte de redactarea
lucrãrii de examen, pe subiecte similare,
folosite în timpul semestrului, a mai

declarat decanul Facultãþii de
Matematicã ºi Informaticã.
Cu cât ne apropiem de finalul
examenului, liniºtea mormântalã din sala
de examinare este spartã de foºnetul
ciornelor. Umplute pe ambele feþe, de sus
pânã jos, acestea sunt dovada clarã cã
studenþii ºi-au însuºit cunoºtinþele
cursurilor primului semestru de facultate.
Dupã acesta vor urma alte aprofundãri ºi,
implicit, alte sesiuni. Însã, pânã atunci, iatã
cã primul student se îndreaptã cãtre catedrã
pentru a-ºi depune lucrarea. Întrebat cum
i s-a pãrut examenul, studentul Silviu Ionuþ
Carp, grupa 105, considerã cã a fost relativ
simplu. Doar exerciþiul trei, care trata
partea de teorie, m-a pus un pic în
dificultate, spune el. De aceeaºi pãrere este
ºi studentul Alexandru Cucereanu, grupa
102: la exerciþiul trei a fost mai mult de
scris, dar am trecut cu brio peste aceastã
cerinþã. Din punctul de vedere al
studentului Andrei Mirea, grupa 103,
examenul a fost echilibrat ºi a trecut în

revistã toatã materia. Nivelul de dificultate
a fost mediu. În ceea ce-l priveºte, Andrei
spune cã a ales sã se înscrie la Universitatea
Spiru Haret deoarece mi s-a pãrut alegerea
optimã în domeniul în care doresc sã
profesez: informatica. Nu fac o comparaþie
cu alte facultãþi de profil, dar, din câte
observ, se face carte! N-aº fi crezut. Primul
semestru de facultate a fost substanþial.
Profesorii nu-þi înºealã aºteptãrile. Concret,
vorbeºti cu ei ºi îþi explicã anumite chestii
pe care nu le înþelegi la curs. Despre
aºteptãrile sale, Andrei Mirea afirmã cã
acestea se rezumã mai mult la atitudinea
oamenilor faþã de Universitatea Spiru
Haret: mã aºtept ca lumea sã respecte
universitatea. Nu ºtiu cum a fost pânã anul
trecut, dar eu unul m-am bucurat cã s-a
schimbat foaia ºi s-a revenit la examene
scrise. Nu mã bazez pe diplomã la
angajare. Spun asta deoarece eu cred cã
diploma nu oglindeºte sutã la sutã
capacitatea absolventului.

Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE

pag. 4

OPINIA NAÞIONALÃ

562  30 ianuarie 2012

FII MANAGER PENTRU AFACEREA TA!

Poate vã intereseazã

În perioada ianuarie 2012 - martie 2014, în Constanþa
ºi Craiova, 330 persoane pot beneficia de cursuri de
dezvoltare a competenþelor de comunicare ºi a celor
antreprenoriale.

Universitatea Spiru Haret, prin
Facultatea de Management Financiar
Contabil Constanþa ºi partenerii sãi,
Patronatul Întreprinderilor Mici ºi
Mijlocii Constanþa ºi S.C. Project
Management Solutions SRL,
implementeazã, în perioada:
01.04.2011  31.03.2014, proiectul
Fii manager pentru afacerea ta! în
baza contractului POSDRU/92/3.1./
S/49297, cofinanþat din Fondul Social
European prin Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013. Obiectivul
general al proiectului constã în
crearea de noi experienþe
antreprenoriale prin dezvoltarea
competenþelor ºi abilitãþilor necesare
asigurãrii adaptabilitãþii persoanelor
din grupurile þintã întreprinzãtori,
persoane care doresc sã iniþieze o
activitate independentã) la piaþa
muncii ºi crearea unui echilibru
permanent între muncã ºi familie.
În cadrul acestui proiect se
organizeazã, pentru 330 persoane
(120 de antreprenori - persoane care
au iniþiat o afacere; 210 persoane care
doresc sã iniþieze o afacere - ºomeri ºi
studenþi), în perioada ianuarie 2012 martie 2014, în Constanþa ºi Craiova,

cursuri de dezvoltare a competenþelor
de comunicare ºi a celor antreprenoriale. Cursurile vor consta în:  Dezvoltare personalã;  Formare
profesionalã;  Asistenþã/Consiliere
pentru întocmirea planurilor/strategiilor de afaceri .
Candidaþilor li se impun cerinþe
obligatorii de eligibilitate:  apartenenþa la una dintre categoriile de
grup þintã: antreprenori, studenþi,
ºomeri; studii medii sau studii
superioare absolvite, cu diplomã de
bacalaureat, respectiv de licenþã;
 domiciliul stabil sau reºedinþa în
Regiunea Sud-Est sau Regiunea SudVest Oltenia, iar drept criterii de
departajare: abilitãþi de comunicare
ºi lucru în echipã;  cunoºtinþe de
utilizare a calculatorului;  iniþiativã
antreprenorialã.
Pentru înscriere trebuie completate: Curriculum vitae format
Europass ºi Declaraþia de eligibilitate. Modelele acestor documente se
gãsesc la: www.spirtmanagerial.ro
(Secþiunea Înscriere). Documentele
completate se vor transmite la adresa:
contact@spiritmanagerial.ro, ca
fiºiere Word, sau vor fi depuse la
sediile aferente celor douã regiuni, de

Artele
Spectacolului

 Cehov  Iurissevich - Oproiu

luni pânã joi, orele 9-16:  SudEst: Constanþa -Universitatea Spiru
Haret, Facultatea de Management
Financiar Contabil, str. Unirii
nr. 32-34, sala 307;  Sud-Vest
Oltenia: Craiova -Universitatea
Spiru Haret - Facultatea de Management Financiar Contabil, str. Brazda
lui Novac nr. 4, etaj II, sala 203.
Comisia de selecþie va analiza
documentele depuse ºi va afiºa ºi
actualiza
periodic
Lista
candidaþilor selectaþi pe site-ul:

www.spirtmanagerial.ro., candidaþi
care vor fi contactaþi prin poºtã
electronicã ºi telefonic, pentru a fi
informaþi cu privire la completarea
formularelor de înscriere ºi la
programul desfãºurãrii cursurilor.
La finalul cursurilor se vor acorda
premii pentru cei mai buni dintre
cursanþi ºi se vor acorda subvenþii
pentru iniþierea ºi dezvoltarea
afacerilor, potrivit Regulamentului
concursului din cadrul proiectului.

Conf. univ. dr. Iulia PÂRVU,

Facultatea de Management Financiar Contabil Constanþa

Performanþã în carierã ºi afaceri pentru femei

Do you speak Business English?
Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova,
în calitate de Beneficiar, anunþã începerea cursurilor de Englezã pentru afaceri în Regiunea
Sud-Vest Oltenia, în cadrul proiectului Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei.
(www.carierafemei.ro; www.fseromania.ro), cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritarã
6, Domeniul Major de Intervenþie 6.3. Promovarea egalitãþii de ºanse pe piaþa muncii, al
cãrui obiectiv general îl reprezintã formarea competenþelor manageriale ºi antreprenoriale
pentru femei în vederea dezvoltãrii carierei sau pentru iniþierea unei afaceri.
Engleza pentru afaceri - cursurile au loc la sediul Facultãþii de Management Financiar
Contabil Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 4, în perioada 27.01-19.02.2012 - se axeazã
pe domenii precum: management, banking, contabilitate, tranzacþii internaþionale, oferind
cât mai multe noþiuni ºi concepte necesare pentru a putea derula cât mai multe activitãþi
în aceste sectoare. Pornind de la premisa cã este imperios necesar un limbaj care sã
confere siguranþã ºi încredere în derularea afacerilor, cursul este structurat aºa încât sã
poatã oferi informaþia necesarã pentru toate femeile din grupul þintã, indiferent de
gradul de cunoaºtere a limbii engleze pentru afaceri.
O caracteristicã esenþialã este datã de faptul cã are un pronunþat caracter practic, cursantele
având posibilitatea sã rezolve o serie de aplicaþii practice ºi teme de casã. Printre acestea se
numãrã: redactare de documente, corespondenþe, e-mail-uri, scrisori de ofertã, scrisori de
reclamaþie, cereri de ofertã, solicitãri de drepturi etc. Cursul oferã posibilitatea aprofundãrii
termenilor utilizaþi în tranzacþiile internaþionale începând cu formulele de salut ºi cazare la
un hotel ºi terminând cu INCOTERMS. Având în vedere importanþa asigurãrii fondurilor
în afaceri, dar ºi problemele de lichiditate generate de crizã, cursul abordeazã elemente de
banking punând accentul pe liniile de finanþare ºi securizare a afacerii.

Lect. univ. dr. Dragos ILIE

Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova

Pe coji de nucã

Oglindã, oglinjoarã,
cine-i mai trãdãtor în þarã?
rugat de oglindã încât, pânã la urmã, mi-a promis
cã va apela la un vânãtor strãin ca sã-mi
satisfacã interesul. Da, dar care vânãtor strãin?
Fac parte din acest popor. Nu fac politicã, Soluþia ar fi fost destul de simplã dacã, asemenea
dar obiectiv, de o parte ar trebuie sã fiu ºi eu. Ca lui Fãt Frumos, reprezentanþi români nu ar fi
tot românul! Uneori de partea puterii, alteori a plecat în cãutarea - nu ºtiu a ce, ºi-atunci zic, a
opoziþiei. Aud din foarte multe direcþii despre Ilenei Cosânzeana, aruncând în urmã ºi
trãdare. Adicã, simplificând, toþi suntem, într-un pieptenul, ºi vârtelniþa, ºi (chiar) oglinda, de ne-au
fel, trãdãtori. M-am uitat în oglindã. Fãrã lãsat în întunericul pãdurilor, în vârtejul
specializare prealabilã, n-am vãzut nimic. Dar vânturilor, ºi-n faþa imensitãþii oceanului
oglinda, nãzdrãvanã, deh, la rugãminþile mele de aºteptându-i cu nerãbdare, aºa cum, probabil,
a-mi arãta cine-i mai trãdãtor în þarã, mi-a cerut, nu au fost aºteptaþi vreodatã bãrbaþii, ºi sã vedeþi
nefiind familiarizatã cu personajele vieþii politice lãmuriri, ºi sã vedeþi nedumeriri. Cã, de fapt, ce
ºi ziaristice din România, sã-i aduc fotografii cu surse informative - interne, externe  au cei care
bãnuiþii. Cum, vã daþi seama, nu aveam acasã o vorbesc de trãdare? Altele decât serviciile
fototecã, a trecut timp pânã sã rãspund exigenþei specializate interne? Dacã sursele au dreptate,
oglinzii. Apoi, i-am arãtat fotografii, însoþind ce fac serviciile specializate româneºti? Dacã
gestul de rugãmintea: oglindã, oglinjoarã, cine-i trãdãtorii sunt printre noi, ce logicã are
mai trãdãtor în þarã? ºi tare s-a mai tulburat sperierea lor înainte de a fi demascaþi? Sã se
oglinda. Modificând un pic povestea, ea însãºi punã la adãpost, sã dea tunul cel mare simþind
ºi-a chemat vânãtorii - zicea cã-i cheamã SIE, cã funia s-a apropiat de par? Dar pânã sã se
SRI, poliþie - ºi i-a interogat. ªi vânãtorii, luaþi întoarcã vremurile mai bune, nu-mi rãmâne decât
din scurt, au dat din colþ în colt, ba cã-i unu, ba sã continui sã implor oglinda: oglindã,
cã-i altu, dar oglinda era nemulþumitã. Atât m-am oglinjoarã,/ cine-i mai trãdãtor în þarã?

Concurs
de idei

Mioara VERGU - IORDACHE

La Facultatea de Arhitecturã
din cadrul Universitãþii Spiru Haret
este în plinã desfãºurare
Selecþia de idei  Kraft,
un concurs care provoacã imaginaþia
viitorilor arhitecþi. Kraft cautã concepþii
geniale pentru un nou sistem de
prezentare a produselor în magazin.
Astãzi, 30 ianuarie 2012, cei înscriºi
în concurs trebuie sã predea proiectele
organizatorilor. Ideea câºtigãtoare
va fi transformatã în realitate.

Sesiunea de la Facultatea de Arte, specializarea Artele
Spectacolului (Actorie), a început în forþã cu examenul
clasei de anul II, coordonatã de conf. univ. dr. Adriana
Piteºteanu, conf. univ. drd. Vlad Rãdescu, lect. univ.
asoc. Sorin Dinculescu ºi asist. univ. drd. Vladimir
Anton, duminicã 22.01.2012, la sala 116 (Emil Botta),
în sediul nostru din Berceni 24. Examenul a fost
modulat în trei segmente specializate, totul fiind o
continuare fireascã a examenului parþial, din 13.12.2011,
cu tema Shakespeare.
Interviul Cehov, aºa cum ºi-a numit asist. univ. drd.
Vladimir Anton segmentul pe care l-a coordonat, ne-a
fãcut sã cãlãtorim undeva, departe, în Rusia istoricã.
Samovarele cu ceai ºi nelipsita vodcã... Dorinþele ºi
visurile ce nu se împlinesc, dar pentru care se depune
atâta ºi atâta pasiune... În Livada de viºini, Ania au fost:
Cristina Paraschiv, Adreea Ghiþã, Carmen Manac, Varia:
Cristina Ceauºu, Mãdãlina ªerban, Duniaºa: Teodora
Nedelcu, Carmen Manac, Mihaela Serdar, Charlotta:
Raluca Zlatanov, Epihodov: Altan Safta-Zecheria, Iaºa:
Bogdan Florea, Trofimov: Radu Negoescu. Apoi, s-a
simþit în aer o zbatere de aripi, pentru cã urma
Pescãruºul: Maºa - Andreea Boºneag, Cristina Paraschiv,
Medvedenko - Cristian Constantinescu, Treplev - Bogdan
Florea, Nina - Edith Alibec, Trigorin - Bogdan Bran,
Treplev - Bogdan Florea, Arkadina - Mãdãlina
Gheorghiþã, Polina - Mihaela Puiu. Dupã acest zbor
cehovian al Pescãruºului, coordonatorul asist. univ. drd.
Vladimir Anton a ales un fragment binevenit din Ivanov,
cu Bogdan Bran - Ivanov, Bogdan Florea - Borkin, Dana
Paraschiv - Anna Petrovna ºi Edith Alibec - Saºa. ªi
cum Cehov, fãrã cele Trei surori, nu se poate, a urmat o
selecþie din aceastã piesã, în care studenþii au interpretat:
Olga - Mãdãlina ªerban, Cristina Ceauºu, Dana
Paraschiv, Anfisa - Teodora Nedelcu, Feropont - Ionuþ
Marcu, Nataºa - Mãdãlina Gheorghiþã, Irina - Andreea
Neagu, Edith Alibec, Tuzenbah - Adrian Bîlã, Maºa Andreea Ghiþã, Andreea Neagu, Verºinin - Bogdan Bran,
Kulîghin - Ionuþ Marcu.
Decorul a fost schimbat pentru Commedia dell Arte,
respectiv pentru piesa Mincinosul sincer de Adriano
Iurissevich, coordonatã regizoral ºi pedagogic de cãtre lector
univ. asoc. Sorin Dinculescu. Ne-am întâlnit cu spumoasele
întâmplãri hazlii ale acestei puneri în scenã. Personajele au
fost colorate pânã peste poate. Studenþii actori au îmbrãcat
alte caractere. Mãºtile colorate ºi expresive au fost
confecþionate chiar de cãtre studenþii  actori interpreþi, la
fel ca ºi costumele. Aplauzele ºi râsetele ce s-au auzit în sala
studio Emil Botta a Facultãþii de Arte au rãsplãtit pe deplin
munca creatoare ce a condus la asemenea rezultate.
Cãtre finalul examenului-spectacol, cadrele didactice
coordonatoare au considerat cã este util sã se apeleze la
un univers mediatic atât de folosit, respectiv zona de talkshow, folosindu-se ca pretext ºi text cunoscutul Interviu,
de Ecaterina Oproiu, iar conf. univ. drd. Vlad Rãdescu
ºi-a asumat pregãtirea acestuia pentru public. Atmosfera
unui studio de televiziune avea sã ne încãlzeascã sufletele,
agitaþia de aici asemãnându-se cu atmosfera creatoare a
orelor de actorie de la facultatea noastrã.
Nenumãratele aplauze primite la scenã deschisã au
rãsplãtit din plin efortul creator depus în aceastã
sesiune de examene ºi pe parcursul semestrului I al
anului universitar.

Foto: Alice GOIDEA
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 Excelentissimi Signori, Commedia dellArte!

O zi de luni normalã, data fiind cea
din calendar, adicã 23 ianuarie 2012. La
orele dupã amiezii, ne îndreptãm cu mic,
cu mare, studenþi ºi cadre didactice,
pãrinþi ºi rude apropiate, prieteni ºi
amici, cãtre Teatrul Masca din cartierul
Militari. Are loc examenul anului II al
clasei conf. univ. dr. Mihai Mãlaimare
ºi lect. univ. asoc. Anamaria Pîslaru,
specializarea Artele Spectacolului
(Actorie) de la Facultatea de Arte.
A fost, de fapt, un dublu examen.
Examenul nostru, al celor de la teatru,
dar ºi examenul Catedrei de modã din
cadrul Universitãþii Naþionale de Arte
Bucureºti. Astfel, costumele pentru
examenul studenþilor de la actorie au
fost realizate de cãtre studenþii anului
II Modã, de la UNArte, coordonaþi de
cãtre profesor univ. dr. Unda Popp.
Colaborarea dintre Catedra de modã
din cadrul UNArte ºi clasa de actorie a
profesorului Mihai Mãlaimare a pornit
din convingerea cã, pe stradã sau pe
scenã, costumul caracterizeazã
personajul încã de la primul contact.
Dacã pânã anul trecut aceste întâlniri
dintre modã ºi actorie au fost mai mult
sau mai puþin întâmplãtoare, acum
asistãm la o colaborare susþinutã dintre
douã grupe de studenþi care au lucrat
în anul I pentru teatrul antic, anul acesta
pentru commedia dellarte ºi se sperã
sã se continue ºi anul viitor, pentru
lucrãrile de diplomã ºi poate chiar mai
departe, în dorinþa formãrii unor echipe
interdisciplinare, dincolo de anii de
facultate. La bunul mers al repetiþiilor
au mai colaborat, pe lângã profesorii
coordonatori, ºi Ioan Albu  lupte
scenice, Valentin Mihalache 
jonglerie, Lucian Maxim  percuþie,
Cristina Costicã  canto.
Examenul a fost împãrþit în douã pãrþi
echilibrate. Prima parte a debutat cu
Parada costumelor (studenþii de la
UNArte ºi-au prezentat costumele pe
care le-au purtat colegii actori de la
Spiru Haret), apoi lazzi cu Percutione
corporale, Jongleria, Încãlzirea
(exerciþiu acrobatic ºi vocal), Prologul
(scrisoarea lui Andreea Perrucci), Lazzi
Bastoanele, Monoloage (Antonio
Miricã  Lecuit de Amor, Sebastian
Ghiþã  Împotriva lui Amor, Alexandru
Floroiu  Întâia intrare a Amorezului
mâniat), lazzi  Farfuriile, Scenã Georgiana Vraþiu, Laura Borodan ºi
Narcisa Mitran în Dragostea lui Don
Pantalone pentru Colombina, care îl
iubeºte pe Brighella, Monoloage ªtefania Antonescu, Sfat, Ema Done,
Sfat, lazzi  Scara, Monoloage - Liana

Pecican, Salutul calabrez cãtre femeie,
cu bravurã, Mihaela Albu, Bravurã
spaniolã, lazzi  ªuturi ºi palme,
Monoloage - Andreea Iosif, Întâia
intrare a lui Coviello Napoletanul ,
Mihai Hurduc, Împotriva Fortunei,
Ana Maria Iordache, Tirada Giostrei.
Partea a doua a examenului a debutat
cu scena din Femeia despre Foame,
Bãrbatul despre Sete, interpretatã de
Antonio Miricã ºi Liana Pecican; apoi
Disputã amoroasã despre adevãrata
dragoste - Narcisa Mitran ºi
Alexandru Floroiu, Scurte nãscociri
legate de fapte - Georgiana Vraþiu ºi
Sebastian Ghiþã), Lazzi  Bãtaia,
Scena Ea îl preþuieºte, El o
dispreþuieºte - ªtefania Antonescu ºi
Alex Floroiu, Dialog de mânie la
amândoi - Andreea Iosif ºi Sebastian
Ghiþã, Lazzi  Rostogolire cu tavã,
pahar ºi apã, Scena Dialog de ceartã
ºi împãcãciune - Mihai Hurduc ºi
Laura Borodan, Disputã amoroasã
despre pãtimirile urii ºi ale iubirii Ema Done ºi Alexandru Floroiu), lazzi
 Canarul albastru (cântec), Scena
Colombina electricã - Mihai Hurduc
ºi Mihaela Albu, lazzi  Pãlãriile,
Final. Aplauzele au rãsunat minute în
ºir, tinerii studenþi actori fiind chemaþi
ºi rechemaþi la rampã.
Dupã ce i-am felicitat pe studenþi,
dar ºi pe profesorii coordonatori, am
întrebat-o pe lect. univ. asoc. Anamaria
Pîslaru cât de greu i s-a pãrut acest
semestru, cum a simþit evoluþia pe
parcurs a celor implicaþi. Ce am
reuºit? Am studiat mãºtile Commediei
dellArte, am fãcut exerciþiile de
improvizaþie necesare descoperirii
personajelor ºi situaþiilor, am realizat
interviuri cu personajele, am citit, am
vizionat filme ºi am ascultat muzicã
italianã, am mâncat ºi bãut
italieneºte... am încercat timp de trei
luni sã înþelegem acest fenomen ºi...
Am reuºit! Complexitatea acestui gen
de teatru este atât de uimitoare încât
atunci când te apuci de lucru ai
sentimentul cã îþi trebuie o viaþã ca sã
poþi învãþa tot ce trebuie! Probabil cã
mijloacele de expresie pot fi dobândite
ceva mai repede, dar cât timp ne va
lua sã învãþãm sã trãim jucând
teatru?! Cât timp ne trebuie ca sã
înþelegem cã bucuria, sufletul, energia
actorului de commedia dellarte stau
în spectacol?! Din el se hrãneºte
actorul ºi pentru el trãieºte actorul.
Restul e... Tãcere!!!
Excelentissimi Signori, aceasta
este Commedia dell Arte!

Engleza fãrã profesor

Feisbuc

Sunã urât în limba românã. Dar aceasta
e transpunerea foneticã. Nu poþi spune
cã ai cont pe Faþãcarte sau pe Carte
cu feþe! Rãmânem la varianta în limba
englezã  facebook. Este vorba de un
site web de tip reþea de socializare. A
apãrut în 2004. Momentan, este cea
mai rãspânditã ºi mai cunoscutã
dintre reþelele de socializare. Un tânãr
cu iniþiativã, foarte multã iniþiativã, a
transformat un cont cu circuit închis,
adresat studenþilor ºi profesorilor de
la Harvard, în obsesie pentru milioane
de oameni ºi hobby pentru mulþi alþii.
Mark Zucherberg are ºi el cont pe
facebook.
Facebook este azi un teritoriu des
circulat de oameni din întreaga lume.
Limba oficialã este engleza. Dai like,
upload o fotografie, sau, procesul
invers download o fotografie, e clar,
un alt mediu, care necesitã un
minimum de cunoºtinþe de limba
englezã pentru a te descurca.
Care sunt ultimele fiþe în materie de
profil de facebook?
Nimic mai simplu. Un profile, ca sã
fie intens circulat, are nevoie de
câteva îmbunãtãþiri. În primul rând, în
dreptul activities se trece ultimul film
apãrut la Holywood, piratat pentru cã,
dacã a fost rulat în cinematograf, nu
mai are aceeaºi valoare. La secþiunea
About me se trec cât mai multe citate
în limba englezã. Dacã citatul preferat
este scris de un român, se recomandã
traducerea în limba englezã! La
Music, azi, în tendinþe este genul de
muzicã rock, poþi sã notezi orice trupã
de rock, nu este obligatoriu sã o fi
ascultat vreodatã, oricum nu te
întreabã nimeni. Important este sã laºi
impresia vizitatorilor profilului tãu de
stãpân pe situaþie ºi fashionable (în
pas cu moda). Ca sã ai un profile de
succes trebuie sã depui efort. Este
necesar sã fii online zilnic ºi sã vii cu
news, sã distribui cât mai multe
link-uri ºi cât mai interesante, altfel
vizitatorii se dezaboneazã de la
noutãþile tale.
O scurtã recapitulare: facebook este o
reþea de socializare, care îþi oferã
posibilitatea de a fi popular în mediul
virtual, chiar dacã, în realitate, nu ai
curajul sã ieºi din casã. Pe de altã
parte, este o ºansã realã de a þine
legãtura cu prietenii ºi familia, aflaþi
la distanþe foarte mari.

Corina GHIGA
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Scrisul ca o tainã

Numele ca un
gârbaci peste faþã
Prof.univ.dr. Nae GEORGESCU

1.

Lui Ion Gorun, care susþine, în 1911, cã putem scrie ºi rosti o canã de
apã, îi rãspunde o doamnã profesor, contemporanã cu el (ºi, poate, ºi cu
noi): Dupã d-ta, s-ar înþelege cã pentru toate cazurile, fie plin sau gol,
trebuie sã se spunã tot «un pahar de » Eu cred cã este o deosebire care se face
în limba noastrã, întrebuinþându-se prepoziþia de pentru a arãta paharul gol de
apã, de bere, de vin etc. ºi prepoziþia cu pentru a arãta paharul plin cu apã, cu
bere, cu ºampanie etc. Scriitorul îi rãspunde, desigur, dar de data aceasta aduce
în discuþie o categorie nouã, aceea a îndreptãtorilor de limbã. Aceºtia sunt, de
când lumea, sfãtuitorii, cei care îndrumã sau îndreaptã limba, cei care stabilesc
norme, reguli etc. Ce vor zice, aºadar, îndrumãtorii de limbã vãzând o asemenea
specializare a prepoziþiilor de ºi cu? Ei vor aduce, zice Ion Gorun, reguli noi,
cerând sã se zicã pahar pentru apã, nu de apã în situaþia când este gol. Cu alte
cuvinte, orice specializare a sensurilor duce cãtre o specializare ºi mai strictã.
De pildã, îndreptãtorii de limbã vor zice, în loc de vin de Drãgãºani, vin de la
Drãgãºani, sau vin din viile de prin preajma comunei urbane Drãgãºani cum ºi
a comunelor învecinate, pentru cã: Ar fi foarte precis, foarte exact, ºi exact
asta vor îndreptãtorii de limbã. Ion Gorun îi atrage atenþia conlocutoarei sale:
Fiind amândoi în împotrivire cu aceºti îndreptãtori de limbã, n-ar fi oare mai
bine sã cãutãm sã ne împãcãm ºi sã ne înþelegem împreunã?
Este crud de adevãrat: mai bine ne înþelegem între noi decât sã avem opinii
divergente în privinþa limbii (scrise sau vorbite), pentru cã totdeauna din aceste
divergenþe câºtigã al treilea, adicã vine specialistul ºi zice: Nici ca tine, nici
ca tine, ci ca mine! În acest sens, ar trebui ca toatã lumea sã tacã  mai ales
scriitorii!- ºi sã-i lase doar pe specialiºti sã se pronunþe. Se întâmplã, însã,
un lucru cu totul ºi cu totul interesant: aceºti specialiºti, sau cum le vom zice,
nu prea au (adicã: nu au mai deloc) imaginaþie. Ei nu creeazã evenimente, nu
descoperã, nu fac nici mãcar istoria lor  ceea ce este mai grav încã. De pildã,
citeam recent într-un tratat despre ºtiinþele comunicãrii cã în ultimii 60 de ani
s-a scris în literatura noastrã de specialitate un singur articol despre argou.
Aºadar, specialistul nu descoperã, nu creeazã, nu istoricizeazã, ca ºi când în
ultima jumãtate de secol argoul n-ar fi existat. Pãs, însã, de scrie tu, scriitorul,
de pildã, ceva în domeniu  mai pune la socotealã cã-þi poate rãspunde altcineva
pe aceeaºi temã  ºi fii sigur cã specialistul este prezent la datorie, judecã,
interpreteazã ºi nu e bine nici ca tine, nici ca celãlalt ci, desigur, ca el!
Dar, sã nu-i supãrãm pe specialiºti! Ei sunt totuºi oamenii care au soluþii.
Ce ne-am face cu o societate bazatã exclusiv sau preponderent pe fantezie
creatoare?! Fantezia fãrã frâu nu vede drumul, nu merge undeva anume,
se infuzeazã în lume oarecum ca o piatrã aruncatã în baltã care face cercuri
concentrice cãtre o margine. Închipuiþi-vã cã margine nici nu existã, cã piatra
picã în mijlocul unui ocean nemiºcat. E limpede cã trebuie s-o ridice cineva
din baltã, altfel nu numai cã nu are sens dar desfiinþeazã ideea de sens.
Cine va scoate, însã, din baltã aceastã piatrã pe care am numit-o Ion
Gorun ºi care stã fãrã drum în cercurile ei uitate? Specialistul l-a uitat (Gorun
are o ediþie parcimonioasã, dicþionarele îi rezervã capitolaºe cãlduþe, istoriile
literare nu-l întâlnesc în cãile lor). Vreo zece volume de nuvele, câteva cãrþi
de articole culturale, o carte excelentã despre scrierea limbii române, aceasta
publicatã în 1911, un premiu naþional pentru prozã pe anul 1926; toate acestea
s-au uitat. A îngheþat în timpul sãu ca inelele de vârstã în trupul unui gorun:
destin de lemn prefigurat în pseudonimul pe care ºi l-a ales.

Invitaþiile Doamnei Sculptura

Gavril Nichitean, un om
ºi un artist de mare valoare
Aristotel BUNESCU
Membru al Asociaþiei Artistilor Plastici  Bucureºti ºi al A.A.P.  Iaºi.  Lucrãrile sale se
regãsesc în colecþii particulare din Franþa, Italia, Germania, Spania, Marea Britanie, Grecia,
Cipru, Suedia, Norvegia, Elvetia, Rusia, SUA, Canada, Nepal, Australia. A participat la
zeci de saloane si expoziþii, colective sau personale, în þarã ºi în strãinãtate (Austria ºi
R. Moldova), ca mãrturie a recunoasterii valorii lucrãrilor sale stând dovadã premiile obþinute.
Am prezentat pânã acum multe
invitaþii ale Doamnei Pictura. Iatã ºi o
propunere din partea Doamnei
Sculptura. Am avut onoarea ºi marea
bucurie sã fac o vizitã în atelierul
marelui sculptor care este domnul
Gavril Nichitean. Am fost impresionat
de tot ce am vãzut acolo. Pãsãri
uimitoare, oameni în cele mai diverse
ipostaze, piese decorative, în total circa
200 de sculpturi de mare valoare. La
vârsta de 79 de ani este extren de activ,
lucreazã zilnic pânã la ora 14, când ia
prânzul. Remarcãm, în primul rând,
lucrãrile în stil naiv. Noaptea îmi vin
ideile. Visez cele mai multe lucrãri, iar
a doua zi încep sã le dau consistenþã în
lemn, începe mãrturia sa domnul
Nichitean. La Salonul de artã naivã de
la Piteºti am obþinut Premiul I cu
lucrarea Capra cu trei iezi. Alte lucrãri
sunt la Muzeul Þãranului Român.
Trecem la lucrãrile în stil modern ºi la
piesele abstracte. Apoi, mai sunt multe
mãºti ºi rame de oglindã. Ne relateazã
cã a scris o carte despre viaþa sa ºi cautã
pe cineva sã îi facã un cuvânt
introductiv. Evident, mã ofer imediat.
Are numeroase articole din presã despre

activitatea sa, 70 de diplome, numeroase
premii, dintre care trei internaþionale.
S-a ocupat cu pirogravura, a fãcut
intarsie, traforaj, modelaj, sculpturã în
diferite esenþe de lemn. Ne interesãm care
sunt cele mai bune. Se recomandã esenþa
de tei, dar am lucrat ºi în lem de dud, cireº,
mãr, brad etc. Apoi, ne spune care sunt
primele cinci cãrþi pe care trebuie sã le
parcurgã un om. Pe primul loc este Biblia.
Ne relateazã cum a trãit copilãria printre
copaci ºi de aici dragostea sa pentru lemn.
Aveam pãdurea pe noi, lemnul era din
belºug. Scobeam troaca pentru porci,
ºtiubeele, fãceam greblele, mãciuci,
furcoaie ºi câte altele. Apoi covata,
strachinile, toate le fãceam cu mare
plãcere. Este o mare pasiune pentru mine.
Acum nu mai fac de acestea, dar atunci
pânã ºi linguri, de lemn, cã aºa era,
ciopleam cu nemiluita, cãci la hram,
sãrbãtori ori nunþi se foloseau linguri de
lemn ºi era nevoie de multe. Lucrãri ale
sculptorului Gavril Nichitean sunt la mare
cinste la colecþionari din România, Franþa,
Germania, Italia. A venit un arhitect la
mine ºi mi-a spus cã sculptura mea, ce se
cheamã Rugãciune, se aflã pe biroul
guvernatorului Bãncii Naþionale a
României. Mai am, mi-a spus altcineva,

o sculpturã, numitã Pasãre, ce se afla pe
biroul unui actor, la Paris. Nu cu multã
vreme în urmã, a venit cineva care mi-a
spus cã este rudã cu Cristian Chivu,
fotbalistul, ºi sã-i recomand o lucrare
pentru a i-o face cadou. A cumpãrat
sculptura Sãrutul, înaltã de 85 cm. Mai
am o lucrare, Cuplu, ºi la printul Sturza.
Dar pe unde nu mai am? Bucuria mea este
sã creez. Creaþia este cea mai importantã.
Rãmâne dupã mine un nume. Apoi ne
spune care sunt principiile sale de viaþã:
armonie, o bunã înþelegere ºi iubire.
Frumos spus, mai greu de realizat, dar nu
pentru domnul Nichitean.
Terminã o frumoasã carierã militarã ºi
dupã trei ani de cursuri la ªcoala
Popularã de Artã din Iaºi, pe care îi începe
în anul 1976, la clasa profesoarei
Filioreanu Dumitraºcu, sculptorul a ajuns
sã fie un nume important. Panã în 1992
a fost instructor la clasa de sculpturã la
ªcoala Popularã de Artã. Apoi îºi face
un atelier propriu. Urmeazã mutarea la
Bucureºti, înscrierea în Asociaþia
Artiºtilor Plastici din Bucureºti, unde lam cunoscut. Tot ce pot sã îi urez este sã
fie mereu aºa de sãnãtos, optimist, ca
acum, ºi foarte activ!
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Pasiune fãrã bariere

Ambiþie
româneascã
Mihãiþã ENACHE

pentru cã sunt apicultor ºi aveam nevoie
de o maºinã cu care sã trag ºi sã merg
Mi se întâmplã des sã fiu chestionat prin drumuri desfundate Cum îþi spuneam
pe marginea pasiunilor mele. Printre mai devreme, intervine Iulian, în România,
întrebãrile care se repetã, este cea ARO este o maºinã de cãrat. :)) Amânreferitoare la marca de maºinã preferatã. doi spun cã problema principalã a unui
Rãspunsul este, de fiecare datã, scurt ºi la posesor de ARO este cu integrarea: Cum,
obiect: ARO. Hai domle, fii serios! Pe ai ARO? Se mai fabricã? Pentru a trece
ce planetã trãieºti? ARO nu se mai de prejudecãþile oamenilor, care nu le
fabricã de mult. Da, nu se mai fabricã, înþeleg pasiunea, cei doi s-au înscris în
dar a rãmas în sufletul meu. În copilãrie, ARO Club România - clubul pasionaþilor
ARO era marca pe care o vedem cel mai ºi posesorilor de jeep-uri româneºti. De
des în satul bunicilor. Acum rar mai vãd altfel, prin intermediul acestui club au
câte un ARO pe stradã. În afarã de armatã participat la tot felul de expediþii prin
ºi poliþie, doar o mânã de excentrici îºi Carpaþi. S-ar putea spune despre noi cã
permit sã þinã vie jeep-ului românesc.
suntem în esenþã niºte visãtori, spune
La cei 30 de ani ai sãi, Iulian Cristian pe site-ul clubului. Pentru cã,
Alexandru, este unul din pãstrãtorii de pânã la urmã, despre asta e vorba:
ARO. Deºi în garaj mai are ºi un TV, pasiune ºi entuziasm. Ce altceva credeþi
Iulian spune cã inima rãmâne tot la ARO cã ne mânã sã pornim pe coclauri cu
244. La un ARO se stricã cel mai des bãtrânul ARO, când afarã sunt minus...
ºoferul, glumeºte el. Dacã înainte de 89, multe grade? Ce ne face, nu doar sã
era doar o maºinã a elitelor, astãzi ARO strãbatem cãrãri de munte, ci sã ne
este maºina pasionaþilor. Asta ºi din creãm propriile cãrãri ºi, mai apoi, sã
pricina faptului cã, în ultimii ani, s-au facem un pariu cu noi înºine cã le putem

triat, rãmânând doar maºinile bune,
explicã el. Tot de la Iulian aveam sã aflu
cã, în prezent, o firmã din Cehia, de
mãrimea unui SRL, asambleazã ºi vinde
ARO. Componentele au fost cumpãrate
direct din România, în anii ce au urmat
dupã falimentul companiei muºcelene.
Succesul înregistrat în afara þãrii, spune
Iulian, este explicat prin faptul cã alþii
au vãzut în ARO mai mult decât o maºinã
de cãrat. Admite cã, pe lângã ARO,
fiecare pasionat mai are în garaj ºi alte
maºini. De exemplu, prietenul sãu,
Cristian Ioniþã, posesor tot de 244, are
în garaj ºi un Logan. La ARO am ajuns

parcurge? E drept cã, din când în
când, trebuie sã mai ºi depanãm, cã, deh,
anii lãsã întotdeauna urme. Mai
demontãm un cardan ºi-i schimbãm
culisanta, mai schimbãm un pivot ieºit
din basculã... dar întotdeauna reuºim sã
ne întâlnim. Suntem o mânã de oameni
cu o pasiune comunã: ARO. Suntem
mândri de acest produs românesc, fãrã a
fi naþionaliºti, chiar cu riscul de a fi
judecaþi drept utopicii inadaptaþi ai
acestui sat global în care trãim. Noi
ºtim cã lucrurile vechi nu sunt întotdeauna
învechite. Pentru noi, ARO înseamnã
ambiþie româneascã.
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Enciclopedia
Identitãþii
Româneºti

Sibiu.

Joi, 25 ianuarie 2012, la sediul
Institutului European din România
(Bd. Regina Elisabeta, nr 7-9), a fost
lansat volumul Enciclopedia
Identitãþii Româneºti- Personalitãþi.
Cartea, ieºitã de sub tipar în
noiembrie anul trecut, la editura
Litera, este semnatã de Ecaterina
Þarãlungã. Evenimentul - la care,
alãturi de autoare au fost prezenþi
Rãzvan Theodorescu, academician,
Mihai Mihãiþã, preºedinte AGIR,
Gabriela Drãgan, director general
IER - a fost un prilej de a
conºtientiza cine ºi ce suntem ºi de a
face corecþiile necesare pentru a ne
aºeza, aºa cum se cuvine, în peisajul
lumii contemporane.

Cronica
gri
Aþi remarcat cã vocabularul limbii
române conþine cuvinte agreate ºi
neagreate? Cuvinte moderne ºi cuvinte
caduce? Cã sunt cuvinte interzise sau
aproape interzise? Sau cã numai unele
cuvinte sunt democrate? Sã te aud
ce vorbeºti ca sã-þi spun cine eºti! Spui
patriotism, eºti naþionalist-extremist. Spui concurenþã eºti liberal.
Spui echitate, eºti socialist ºi aºa
mai departe ... Existã o schematizare
a vorbirii, ca ºi a existenþei noastre, de
altfel, care dã fiori reci. Conotaþiile
sunt doar negative. Nu iau în discuþie
sintagmele sau cuvintele la modã
în aceste zile: gesturi politice,
declaraþii politice, totul este o
minciunã, caz, demisie, jocuri
politice, bãtãlia pentru dreptate ºi
adevãr, revoluþie! lovitura de
stat. Personal m-am plictisit de
aceastã chibiþealã politicã, de acest
amatorism, politicianism balcanic. Aº
dori sã vã atrag atenþia asupra a ceea
ce cu toþii considerãm esenþial,
remediul pentru revenirea la
un normal reclamat de toatã naþiunea,
un cuvânt din domeniul economic.
Restructurare. Ce induce el în mintea
ascultãtorului, cititorului? Dezastru.
ªomaj. Lipsa unui venit sigur lunar.

ORAªE
PE SCENÃ
La sediul Teatrului Naþional al Comunitãþii Franceze din Belgia, a fost lansat,
marþi, 24 ianuarie, proiectul european Cities on stage / Oraºe pe scenã.
Proiectul, finanþat cu sprijin din partea Comisiei Europene, îºi propune sã
susþinã un dialog creativ între Théâtre National din Bruxelles (Belgia), Folkteatern
din Göteborg (Suedia), Odéon-Théâtre de lEurope din Paris (Franþa), Teatrul Naþional
Radu Stanca din Sibiu (România) ºi Teatro de la Abadía din Madrid (Spania). Pe
parcursul a cinci ani, teatrele partenere vor realiza ºapte co-producþii ce au la bazã
scenarii originale. ªapte artiºti selectaþi pentru scrierea textelor vor realiza o cronicã
provocatoare asupra lumii din jurul nostru dând naºtere unui repertoriu de spectacole
conectate la noile realitãþi ale continentului.

Sã te aud cum vorbeºti
ca sã-þi spun cine eºti
Goana contra cronometru pentru
gãsirea unui nou loc de muncã. Pentru
cã fiecare decodificã orice cuvânt þinând
seama de propriile ipostaze. ªtiþi cum
e: cãmaºa-i mai aproape de trup decât
haina! Ce-ar mai putea spune însã
cuvântul în discuþie? Ar putea fi
tradus drept un pas pe calea
însãnãtoºirii economiei româneºti;
productivitate mai mare; profit crescut;
beneficii pentru forþa de muncã
angajatã, rãmasã în producþie, dar
ºi pentru cei protejaþi ºi asistaþi;
dezinregimentarea unei/unor categorii
de profesioniºti ºi angajarea lor în alte
domenii mai productive, mai utile
social, mai benefice în plan personal
etc. Aºadar, cuvântul restructurare
are ºi o traducere mai luminoasã.
Încercând sã rãmânã optimist, fiecare
îºi dã seama cã schema, organigrama
în care este cuprins este încãrcatã, cã
venitul propriu este diminuat din cauza
împãrþirii la prea mulþi. În condiþiile în care o producþie care are
piaþã, nu stã pe stoc, s-ar putea fabrica
cu numai o treime, o jumãtate din
personalul unei societãþi comerciale,
înseamnã cã restul, pânã la întreg, este
o populaþie activã parazitarã. Ceea
ce dovedeºte incapacitate manage-

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Silviu ªERBAN
Doi ani ºi jumãtate ºi trei sute
de mii de metri de peliculã, aceºtia
sunt termenii în care poate fi
caracterizatã producerea primului
film al lui Charles Chaplin de dupã
emergenþa filmului sonor: City
Lights (Luminiule oraºului),
difuzat la începutul anului 1931,
90 de minute ºi 2300 de metri de
peliculã. Apariþia a fost încetinitã
nu doar de indecizia cu privire la
scenariu ºi minuþiozitatea
filmãrilor, datorate regizorului, ci
ºi de neînþelegerile cu unii actori,
ce au condus la refilmarea unor
scene. Filmul a avut însã un succes
remarcabil la public, în ciuda
nealinierii la cuceririle tehnicii,
nefolosirea sonorului. În fapt,
Chaplin va rãmâne fidel filmului

mut ºi pentru urmãtoarea producþie, Modern Times (Timpuri
noi), difuzatã în 1936, abandonând tãcerea abia în 1940, cu
The Great Dictator (Dictatorul),
ºi eliberându-se în întregime
de personajul ce-i adusese atâta
faimã, vagabondul Charlot,
ºapte ani mai târziu, în Monsieur
Verdoux.
Douã sunt structurile narative
din City Lights, unite prin
personajul-liant interpretat de
Charles Chaplin, vagabondul:
iubirea dintre florãreasa oarbã
(Virginia Cherill) ºi vagabond, pe
de o parte, prietenia ineditã dintre
un bogãtaº excentric (Harry
Myers) ºi acelaºi vagabond, pe de
altã parte. Ambii, atât fata oarbã,
cât ºi milionarul, sunt victimele
unor scenarii iluzorii în mijlocul
cãrora Charlot este prins fãrã voia
sa. Mai întâi iluzia fetei cã este
iubitã de un gentleman bogat,
apoi iluzia milionarului legatã de
o autenticã prietenie cu Charlot.
Analiza creãrii intrigii dezvãluie
complexitatea nebãnuitã la prima
vedere a scenariului. Încercând sã
treacã strada prin mijlocul unui
ambuteiaj, Charlot traverseazã o
limuzinã, ce staþiona ieºind pe
cealaltã uºã ce dãdea pe trotuar,
acolo unde, aºezatã pe marginea
unui gard cu grilaj înalt de fier, o
florãreasã, auzind portiera unei
maºini deschizându-se, strigã dupã
presupusul gentleman oferindu-i

Iluziile prosperitãþii

flori. Nevrând sã înºele aºteptãrile fetei, vagabondul rãspunde
chemãrii. O clipã mai târziu însã,
când fata scapã o floare din mânã
ºi o cautã dibuind pe trotuar,
Charlot înþelege cã frumoºii ochi
erau orbi. Cu ultimii bãnuþi
cumpãrã o floare pe care fata i-o
prinde la reverul hainei ºi, imediat,
înþelege ºi de ce oarba îl crezuse
un gentleman: revenind la maºina din care
i e º i s e
Charlot,
a d e v ã ratul posesor trânteºte uºa
demarând în timp ce florãreasa îi
cere sã aºtepte restul. Îndrãgostindu-se de fatã, Charlot va
încuraja iluzia, ajutat ºi de
prietenia cu bizarul milionar.
Întâlnirea cu acesta este la fel de
minuþios construitã pe faleza
fluviului, unde milionarul venise
sã se sinucidã, punându-ºi un
ºtreang de gât iar la capãtul
celãlalt al frânghiei legând un
pietroi. În acelaºi loc apare însã
ºi Charlot, încântat de noua
cunoºtinþã din timpul zilei, aºezat
pe o bancã ºi contemplând floarea
ce-i amintea de fata de care se
îndrãgostise. Privind cu uimire
la pregãtirile sinucigaºului,

rialã sau numai o atragere de capital
electoral malign pentru bunul mers al
organismului economic. Un cancer,
în termeni medicali. Într-o realã
economie de piaþã fiecare primeºte
dupã cât munceºte. Fiecare are o
normã, are un preþ pentru ce ºi cât
face. Patronul ajusteazã organigrama, planul de producþie în funcþie de criteriile performanþei, ale
profitului, strãduindu-se sã-ºi plãteascã angajaþii dupã capacitate ºi
efort, fãrã a scãpa din vedere profitul
societãþii societãþii, câºtigul sãu
personal. Patronul nu este un tãtic
indulgent care dã fiilor sãi în mod
egal, este un tatã exigent, care
pretinde tuturor muncã, loialitate,
capacitate profesionalã ºi organizatoricã. Este greu sa înþelegem aceste
lucruri? Cred cã nu . Cu o condiþie:
guvernanþii, în loc sã se complacã în
prezenta viermuialã politicã, parazitarã, sã ne explice, nu în discursuri,
ce înseamnã un tratament potrivit
pentru boala economiei româneºti.
Altfel, tot aºteptând note de trecere
de la organismele internaþionale,
s-ar putea sã constate cã Operaþia
a reuºit. Pacientul e mort .

Mioara IORDACHE

38

unor copii, chiar
în faþa florãriei, spre amuzamentul spectatorilor
de ocazie. Privirea fadã
a lui Charlot se lumineazã însã imediat ce
recunoaºte chipul pe
care-l îndrãgea. Speriat
de posibila recunoaºtere
la apropierea fetei, cedeazã sentimentelor ºi
acceptã floarea ºi moneda
ce i se ofereau. Numai cã
atunci când fata îi aºeazã
moneda în palmã, atingându-l, simþurile fostei
oarbe conºtientizeazã
cine este de fapt vagabondul pe care-l avea
în faþã.
Filmul lui Chaplin
este o ironie amarã la
adresa mentalitãþii capitaliste
americane din anii Marii crize
economice. Înseºi iluziile celor
douã personaje din anturajul lui
Charlot conþin în subtext aceeaºi
ironie. Emblematicã este prima
scenã a filmului, ce aduce pe
ecran o manifestare solemnã a
comunitãþii orãºeneºti de dezvelire a unui grup statuar intitulat
Pace ºi Prosperitate, prilej de
satirizare ºi a filmului sonor,
prin zgomotele bâzâite ce imitã

vagabondul intervine la timp
pentru a bloca sãritura în apã cu
pietroiul de gât. Vorbindu-i de
frumuseþea vieþii, Charlot îl
convinge sã renunþe la gândurile
negre ºi, dupã câteva gaguri
desfãºurate pe malul ºi în apa
fluviului, milionarul vede în
Charlor prietenul adevãrat,
care-l poate face sã uite de toate
necazurile.
Spre ghinionul vagabondului,
aceastã
l a t u r ã
afectivã nu
apare decât în starea de ebrietate a bogãtaºului. Trezit din beþie,
discursurile oficialitãþilor. Cãderea
milionarul nu-l mai recuvãlului ce acoperea monumentul
noaºte pe Charlot.
îl descoperã pe Charlot, culcat în
Intens aclamatã de-a lungul
braþele Prosperitãþii, care, dupã
timpului de critica de film este
ce coboarã se odihneºte, aºezânscena finalã a Luminilor oraºudu-se pe capul Puterii, apoi pe
lui, când Charlot, revenit din
mâna stângã, þinutã ca talger, a
închisoare, unde fusese aruncat de
Legii, legându-se la ºireturi,
o eroare judiciarã legatã de un jaf
asupra prietenului milionar, are
pentru ca, în final, sã îºi aproo revedere emoþionantã cu aceea
pie nasul de degetul mare al celeice fusese florãreasa oarbã, acum
lalte mâini a Legii, ridicatã
prosperã cu propria afacere. Trist
în chip marþial, sugerând o
ca în niciun alt film al sãu de pânã
strâmbãturã de clovn.
atunci, cu hainele curgând de pe
* * *
el, vagabondul, binefãcãtorul
fãrã chip al fetei ai cãrei ochi
Filmul lui Howard Hawks din 1932, Scarface, inaugureazã un nou
acum vedeau, este bãtaia de joc a limbaj al filmelor poliþiste, ce va fi dezvoltat ºi valorificat ulterior.

City Lights

(Charles Chaplin, 1931)
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Programul Televiziunii ºi Radioului România de Mâine
LUNI  30 ianuarie 2012
06:00 Lumea sportului
Emisiune de Cristina Matei
06:30 Ecumenica
Emisiune de Sorin Bejan
07:30 Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihai Darie
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Film serial  Panã ºi spadã (Rusia)
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
12:30 Film documentar  Tehnologia
azi
13:00 Ce faceþi cu timpul liber
Emisiune de Violeta Screciu
13:30 Magazin tv
Emisiune de Marius Voicu
14:00 TVRM-edicina Prof. univ. dr.
Constantin Dumitrache
la dispoziþia dvs.
14:58 Promo USH
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:00 Film serial
Panã ºi spadã (Rusia) ep. 9
18:50 ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
19:00 Panteon
Emisiune de Neagu Udroiu
19:30 Circulaþi, vã rog!
Emisiune de Cãtãlina Barbu
20:00 Azi pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
20:30 ªtiinþã ºi spiritualitate
Emisiune de Alexandru Mironov
21:30 Românul cetãþean european
Emisiune de Cristina Pãiuºan Nuicã
22.00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
23:00 Ce faceþi cu timpul liber (r)
23:30 Film serial  Panã ºi spadã (Rusia)
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:00 La sugestia telespectatorilor (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)
MARÞI  31 ianuarie 2012
06:00 Miºcare ºi sãnãtate
Emisiune de Cristina Matei
06:30 Românul cetãþean european
Emisiune de
Cristina Pãiuºan Nuicã
07:00 Academia copiilor
Emisiune de Irina Haideþ
08:30 Film serial
Panã ºi spadã (Rusia)
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Invitatul de la ora 13
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Performeri în arenã
Emisiune de Teodora Vlad
14:30 Tinere talente
Emisiune de Dumitru Cucu
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:00 Film serial
Panã ºi spadã (Rusia) ep.10
18:50 ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
19:00 Grãdina cu statui
Emisiune de Neagu Udroiu
20:00 Azi pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
20:30 Nocturna
Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Nimic fãrã lege
Emisiune de Florin Fãiniºi
22:30 Cronica scepticului
Emisiune de Cristian Român
23:00 Cafe concert
Emisiune de Sorin Petre
23:30 Film serial  Panã ºi spadã
(Rusia)
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:00 Nocturna (r)
05:00 Recital muzical (r)
MIERCURI  1 februarie 2012
06:00 Confesiuni neprogramate
Emisiune de Mugur Popovici
06:30 Portrete ºi consemnãri
Emisiune de Cezar Lungu
07:00 ªtiinþã ºi spiritualitate
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Film serial  Panã ºi spadã (Rusia)

09:30
11:20
11:30
13:00
14:00
15:00
16:20
16:30
18:00
18:50
19:00
20:00
20:20
22:00
22:30
23:30
00:30
04:30
05:00

Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Promo
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
TVRM-edicina.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dvs.
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Promo
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Film serial
Panã ºi spadã (Rusia) ep. 11
ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Academica  Economia pentru
cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
Azi, pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
Seara românilor
Emisiune de Georgel Nucã (r)
Virtuþi ºi vicii
Emisiune de Alexandru Lucinescu
Calendar cultural - luna ianuarie
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
Film serial
Panã ºi spadã (Rusia)
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
Istoria cu învãþãturã (r)
Lumea vãzutã de aproape (r)
JOI  2 februarie 2012

06:00 Performeri în arenã
Emisiune de Cristian Vasile
06:30 Clendar cultural  luna februarie
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
07:30 Mini tv show
Emisiune de Irina Haideþ
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Film serial 
Panã ºi spadã (Rusia)
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Cinefilia
Emisiune de Daniel Paraschiv
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Andrei Firicã la dispoziþia dvs
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:00 Film serial
Panã ºi spadã (Rusia) ep. 12
18:50 ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
19:00 Agricultura ºi alimentaþia
Emisiune de Constantin Predilã
20:00 Azi, pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
20:30 Teatru în fotoliu de acasã
Emisiune de Georgel Nucã (r)
22:00 Portrete ºi consemnãri
Emisiune de Cezar Lungu
22:30 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
23:30 Film serial
Panã ºi spadã (Rusia)
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:00 Teatru în fotoliul de acasã (r)
05:00 Film documentar  Paris (r)

06:00
06:30
07:00
08.00
08:30
09:30
11:20
11:30
13:00
14:00
14:30
15:00
16:20
16:30
18:00
18:50
19:00
20:00
20:30
21:30
22:30
23:30
00:30
04:00
05:00

VINERI  3 februarie 2012
Film documentar 
Tehnologia azi
Nimic fãrã lege
Emisiune de Florin Fãiniºi
Scena ca istorie
Emisiune de Violeta Screciu
Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
Film serial  Panã ºi spadã
(Rusia)
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Promo
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
La sugestia telespectatorilor
Emisiune de Viorel Popescu
Confesiuni neprogramate
Emisiune de Mugur Popovici
Maºina timpului
Emisiune de Cristian Român
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Promo
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Film serial
Sonka (Rusia) ep. 1
ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Nocturna
Emisiune de Mugur Popovici
Azi, pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
Între alb ºi negru
Emisiune de Simona ªerban
Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
Cinefilia. Emisiune de actualitate,
educaþie ºi culturã cinematograficã
Emisiune de Daniel Paraschiv
Film serial  Sonka (Rusia)
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
Cinefilia (r)
Între alb ºi negru (r)

22:30

00:00
02:30
03:00
04:00

DUMINICÃ  5 februarie 2012
06:00 Cinepanorama (r)
06:30 Recital muzical
Emisiune de Dumitru Cucu
07:00 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maxiumiuc
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
09:00 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Ecumenica
Emisiune de Sorin Bejan
11:00 Deutsche Welle
Emisiune de Ramona Popescu
11:30 Magazin tv
Emisiune de Marius Voicu
12:00 Maºina timpului
Emisiune de Cristian Român
12:30 Scena ca istorie
Emisiune de Violeta Screciu
13:30 Mioriþa  antologie de folclor
tradiþional.
Emisiune de Ioan Filip
14:00 Concert
Emisiune de Dumitru Cucu
15:00 ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Mini tv show
Emisiune de Irina Haideþ
17:30 Concert susþinut în cadrul
Operei de Stat din Salzburg în
cadrul Festivalului de muzicã
clasicã, dirijor Riccardo Muti
19:30 Grãdina cu statui
Emisiune de Neagu Udroiu
20:30 Galele TVRM organizate de
Societatea Naþionalã Spiru Haret
pentru Educaþie ªtiinþã ºi Culturã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Miºcare ºi sãnãtate
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film artistic
Samson ºi Gideon (SUA) (1966).
Genul: istoric. Regia: Francesco
Perez Dolz. Distribuþie: Anton
Geesink, Ivo Garrani, Rasalbo
Neri, Luz Marquez.
00:00 Cafe concert
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Film artistic
03:30 Galele TVRM (r)
05:00 Scena ca istorie (r)

Premiile Forumului Muzical Român 2011

Primarul general al Capitalei,
Sorin Oprescu, a primit, marþi, 24
ianuarie, Marele premiu de excelenþã
în cadrul galei Premiilor Forumului
Muzical Român 2011. Printre
oamenii de culturã premiaþi s-au
aflat directorul Orchestrei Române de
Tineret, Cristian Mandeal, ºi mezzosoprana Roxandra Donose, care au
primit Premiul Ludovic Spiess,
directorul Teatrului de Operã ºi
Balet Oleg Danovski din
Constanþa, Daniela Vlãdescu, care a
fost premiatã pentru management,
pianista Alexandra Costin, care
a primit Premiul Amadeus, compozitorul Dumitru Lupu, premiat
pentru întreaga activitate, Stela
Popescu - pentru montarea musicalului Scufiþa Roºie la Opera
Comicã pentru Copii, ºi directo-

rul Operei din Braºov, Cristian
Mihãilescu, pentru montarea spectacolului Faust - care au primit premiul
pentru regie, sau Corul Madrigal,
care a primit Premiul Speranþa. Printre
premiaþi s-au numãrat ºi subsecretarul de stat în Ministerul Culturii ºi
Patrimoniului Naþional, Irina Sanda
Marin Cajal, care a primit Premiul
Excelenþã în management pentru
eforturile depuse ca Madrigal, cor
declarat bun al patrimoniului
universal UNESCO, sã funcþioneze
sub egida ministerului. Realizatorul
TVR Cultural Ivona Cristescu ºi
realizatorul Radio România Cultural
Sorina Goia au fost recompensaþi cu
Premiile Profesionist de top, în timp
ce preºedintele Festivalului Naþional coregraful Operei Comice pentru
Mamaia Copiilor, Liviu Manolache, Copii, Sorin Tiron, a fost recompensat
a primit Premiul revistei Melos, iar cu Premiul pentru coregrafie.

REDACÞIA:
Mioara Vergu-Iordache, Gabriel Nãstase (redactor ºef),
Corina Ghiga (redactor), Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Cornelia Prodan, Floretina Stemate (DTP).

Strada Fabricii nr. 46G, sector 6, Bucureºti
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e-mail: opinia@spiruharet.ro;
on@spiruharet.ro
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Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei Opinia
naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite
opinii, informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le
publicãm în ediþiile viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri
privind conþinutul publicaþiei.

naþionalã

22:00

SÂMBÃTÃ  4 februarie 2012
06:00 Film documentar  Tehnologia azi
06:30 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
07:30 Mioriþa
Emisiune de Ioan Filip
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
09:00 Deutsche Welle
Emisiune de Ramona Popescu
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:00 Academia copiilor
Emisiune de Irina Haideþ
12:30 Cronica scepticului
Emisiune de Cristian Român
12:57 Promo
13:00 Har et party
Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Avanpremierã
Emisiune de Marius Voicu
14:30 Total weekend cu Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Film documentar  Cinemagia ep. 5
16:30 Cinepanorama
Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
18:00 Film documentar
Lumea animalelor
18:20 Înger ºi proscris (SUA) 1947;
Genul  aventuri; Regia: * Emisiune realizatã în cadrul
James Edward Grant; Distribuþie:
Departamentului Învãþãmânt

ISSN 1221-4019
ºi ISSN 1841-4265
(Opinia naþionalã
ONLINE)

Opinia

20:00

John Wayne; Gail Russell; Quirt
Evens este un proscris care este
readus pe calea cea bunã de cãtre
Penelope Worth, fiica unui mormon.
Seara românilor
Emisiune de Georgel Nucã
Lumea sporturilor
Emisiune de Cristina Matei
Film artistic  Strãinul (SUA)
(1946). Genul: dramã. Regia:
Orson Welles. Din distribuþie:
Edward G. Robinson; Loretta
Young, Orson Welles.
Total weekend
cu Sorin Lupaºcu (r)
Har et party (r)
Concert (r)
Seara românilor (r)
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este editatã de
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Tiparul executat de
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Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat poºtal
sau dispoziþie de platã, se
pot adresa serviciului de
difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.

RADIO
LUNI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-01.00  Printre Rânduri (reluare)
Realizator: Otilia Zamfir
02.00-07.00  Night Fever
MARÞI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-14.00  Invitatul de la 13
Realizator: Sorin Lupascu
14.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Fresh News
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-02.00  Poveºti nespuse (reluare)
Echipa RRM Student FM
02.00-07.00  Night Fever
MIERCURI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-02.00  80 Remember (reluare)
Realizator: Robert Tache
02.00-07.00  Night Fever
JOI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-01.00  Metalmorfoza
Realizator: Marru
01.00-07.00  Night Fever
VINERI
07.00 -10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-12.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
12.00-13.00  Sunetul de pe ecran
Realizator: Daniel Istrate
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
23.00-01.00  Have a nice trip
 Charlie Dundeen
01.00-02.00  IT&C FM (reluare)
Realizator: Tiberiu Ursan
02.00-07.00  Night Fever
SÂMBÃTÃ
10.00-11.00  Brânduºa ºi câinii
Realizator: Brânduºa
12.00-13.00  Sunetul de pe ecran (reluare)
Realizator: Daniel Istrate
14.00-16.00  Top 30 (reluare)
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
17.00-18.00  IT&C FM
Realizator: Tiberiu Ursan
18.00-20.00  80 Remember
Realizator: Robert Tache
20.00-22.00  Sacreat în România
Realizator: Robert Tache
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-07.00  Night Fever
DUMINICÃ
10.00-12.00  Poveºti nespuse
Echipa RRM Student FM
12.00-13.00  Omul din spatele personalitãþii
Realizator: Maria Ilie
14.00-16.00  Sacreat în România (reluare)
Realizator: Robert Tache
17.00-18.00  Printre Rânduri (reluare)
Realizator: Otilia Zamfir
18.00-20.00  Top 30
Realizatori: Alex Craciun ºi Alina Toma
20.00-22.00  Soft week-end
Realizator: Irina Mincã
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-07.00  Night Fever
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160 de ani de la naºtere, 100 de ani de la moartea marelui scriitor

Ion Luca CARAGIALE

Exerciþiu
de admiraþie



Ion Luca Caragiale (30 ianuarie 1852  9 iunie 1912) este
considerat a fi cel mai mare dramaturg român ºi unul dintre
cei mai importanþi scriitori români, fiind ales membru
post-mortem al Academiei Române.
Anul 2012 dã ocazia de a organiza ºi de a fi martori la
evenimente teatrale legate de opera lui I.L. Caragiale,
cãci sunt douã momente de luat în seamã: 160 de ani de
la naºtere, care se împlinesc la 30 ianuarie, ºi 100 de ani
de când marele dramaturg ºi pamfletar a dispãrut fizic.
Suntem, deci, în Anul Caragiale. Întâmplãri importante
se petrec odatã cu sosirea datei de 30 ianuarie.

La Ploieºti, Teatrul Toma
Caragiu a pregãtit un amplu
program, care se va desfãºura pe
parcursul zilei de 30 ianuarie.
Va fi prezentatã emisiunea
filatelicã I.L. Caragiale  160 de
ani de la naºtere ºi se va înmâna
Premiul pentru cea mai
reprezentativã lucrare din
expoziþia Caragiale în plastica
contemporanã, dupã care va
urma masa rotundã Caragiale în
permanentã
actualitate.
Vor mai avea loc: spectacolullecturã Nãpasta, în regia lui
Cristi Juncu; prezentarea ediþiei
Opere integrale I.L. Caragiale,
apãrutã sub egida Academiei
Române (coordonator acad.
Eugen Simion); spectacolul de
galã O noapte furtunoasã la
10 ani de la premierã, regia
Lucian Sabados.
Patru zile cu I.L. Caragiale
sunt la Teatrul de Comedie, care
gãzduieºte, între 28 ºi
31 ianuarie, patru producþii ale
Teatrului Ariel din Râmnicu
Vâlcea: D-ale carnavalului,
regia Aurel Palade, O noapte
furtunoasã, Conu Leonida faþã
cu reacþiunea ºi O scrisoare
pierdutã, toate trei fiind montate
de Doina Migleczi.

Tu te-ai nãscut la Haimanale,
Dar ai plecat demult de-acas;
Te-ai dus, maestre Caragiale,
ªi haimanalele-au rãmas...
(Marian Cioacã)

Ion Luca Caragiale a fãcut primele studii în 1859 ºi 1860 cu
pãrintele Marinache, de la Biserica Sf. Gheorghe din Ploieºti, iar,
pânã în 1864, a urmat clasele primare II-V, la ªcoala Domneascã
din Ploieºti, unde l-a avut învãþãtor pe Bazil Drãgoºescu. Pânã în
1867 a urmat trei clase la Gimnaziul Sfinþii Petru ºi Pavel din
Ploieºti, pe care l-a numit, în Grand Hôtel Victoria Românã,
oraºul sãu natal, iar, în 1868, a terminat clasa a V-a licealã la
Bucureºti. Singurul institutor de care autorul Momentelor ºi-a adus
aminte cu recunoºtinþã a fost ardeleanul Bazil Drãgoºescu, acela
care, în schiþa memorialisticã Dupã 50 de ani, l-a primit în clasã
pe voievodul Unirii.



a primit o stea pe Aleea Celebritãþilor din Piaþa Timpului, în
cadrul proiectului derulat de Teatrul Metropolis, Magazinul
Cocor ºi Primãria Bucureºti. Oferim o stea unei instituþii, e
o excepþie, deoarece vorbim de ºcoala româneascã de teatru,
care poartã numele lui Caragiale. Mi s-a pãrut cã ar fi cel mai
drept ca în ianuarie, când s-a nãscut Caragiale, sã acordãm
acest însemn Universitãþii Naþionale de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã I.L. Caragiale. E un semn de preþuire a
tuturor actorilor ºi regizorilor mari care au plecat de pe bãncile
Facultãþii de Teatru, dar ºi a viitorilor mari actori care se
pregãtesc aici, a spus George Ivaºcu, directorul Teatrului
Metropolis. (Apropo, va primi o stea pe aceeaºi Alee a
Celebritãþilor ºi Marin Moraru, care, la 31 ianuarie, va împlini
75 de ani, ceremonia urmând sã aibã loc la începutul lui
februarie. Se va acorda o stea post-mortem, la 29 februarie, ºi
celui care a fost marele actor ªtefan Iordache).
În timpul Anului Caragiale, Metropolis îi va promova pe
studenþii UNATC în cadrul aceluiaºi proiect din Piaþa
Timpului: viitorii artiºti vor prezenta spectacole în faþa
publicului, în Magazinul Cocor.

Apãrut la New York, în românã, dar ºi cu o
selecþie din poemele sumarului transpuse în
englezã de Pamela Ionescu ºi Gerard Weber,
volumul Între douã porþi beneficiazã de o
excelentã Prefaþã - Lumina înlumitã - semnatã de
George Alexe, eminent teolog ºi poet din diaspora
americanã, care apreciazã cã poeta ne descoperã
o poezie a luminii sufleteºti ce-i iradiazã cu fiecare
vers... Este, dupã expresia poetei, o luminã
înlumitã pentru cã, adaugã teologul poet, este
lumina vie, miruitã de aceea necreatã, pe care
cititorul o descoperã cu uimire în mai toate
poemele Mihaelei Albu, nuanþatã liric în diferite
ipostaze, luminându-ne calea între cele douã porþi
ale existenþei noastre, adicã între naºtere ºi
moarte. Izvorâte din bucuria datã de împlinirile
vieþii ºi de minunile naturii, de care nu te poþi
încânta pe deplin dacã nu sunt proiectate în luminã,
înluminate, poemele rânduite între douã porþi
sunt pline de feluritele imagini ale luminii:
orbitoare pentru noul nãscut (Întuneric ºi luminã,
Iniþiere), fãrã nicio umbrã în cazul iubirii împlinite
(Primul fior, Iubire solarã, Luminã, Varã º.a.),
îngemãnatã cu întunericul în amurgul vieþii ºi,
finalmente, înlocuitã de întuneric sau, poate, de o
altã luminã: ªi vãd o luminã/ spre care pãºesc
încet/ atât de încet/ cã aud înaintea mea/ Liniºtea
(Ultima). Poemele luminii, pentru a folosi titlul
dat de Blaga primului sãu volum de poezii, nu sunt
lipsite la Mihaela Albu nici de umbrele unor
îndoieli, cum ar fi impresia cã între primul ºi
ultimul drum/ nu este nimic altceva/ decât fum.
(Între douã porþi), nici de jocul contrariilor, care
relativizeazã orice opus: De prea mult soare,/
visam întunericul;/ când umbra cobora/ în casa
mea/ o roteam spre luminã;/ ºi aºa.../ nu aveam
nicio speranþã/ deplinã.(Joc).

Ion Luca Caragiale s-a nãscut în satul Haimanale, care acum îi
poartã numele, fiind primul nãscut al lui Luca Caragiale ºi al
Ecaterinei. Tatãl sãu, Luca (1812 - 1870), ºi fraþii acestuia,
Costache ºi Iorgu, s-au nãscut la Constantinopol, fiind fiii lui
ªtefan, un bucãtar angajat la sfârºitul anului 1812 de Ioan Vodã
Caragea în suita sa.
Atras de teatru, Luca s-a cãsãtorit în 1839 cu actriþa ºi cântãreaþa
Caloropoulos, de care s-a despãrþit, fãrã a divorþa vreodatã,
întemeindu-ºi o familie statornicã cu braºoveanca Ecaterina, fiica
negustorului grec Luca Chiriac Caraboas.

ªcoli amestecate

Poet în tainã, actor ratat

Adolescentul a început sã scrie poezii în tainã, dar, înainte de
debutul literar, a fost fascinat de performanþele teatrale ale
unchiului sãu, Iorgu Caragiale, actor ºi ºef de trupã, fixatã la
Bucureºti sau ambulantã. În 1868 a obþinut de la tatãl sãu
autorizaþia de a frecventa Conservatorul de Artã Dramaticã, în
care fratele acestuia, Costache, preda la clasa de declamaþie ºi
mimicã. În 1870 a fost nevoit sã abandoneze proiectul actoriei,
luându-ºi cu seriozitate în primire obligaþiile unui bun ºef de
familie. În acelaºi an s-a angajat copist la Tribunalul Prahova.
La 12 martie 1885, s-a nãscut Mateiu, fiul natural al Mariei
Constantinescu, funcþionarã la Regie, ºi al lui Ion Luca Caragiale,
care îl declarã la Oficiul stãrii civile.

Cinci volume,
UNATC a primit o stea
sub egida
Unul dintre primele semne ale Anului Caragiale a fost cel
27 ianuarie, când Universitatea de Artã Teatralã ºi
Academiei Române din
Cinematograficã, al cãrei patron spiritual este I.L. Caragiale,
O ediþie a operei integrale a marelui
dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet,
scriitor, director de teatru,
comentator politic ºi ziarist român
Ion Luca Caragiale este lansatã de
Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã
ºi Artã (FNSA), la sfârºitul lunii
ianuarie, cu ocazia împlinirii
a 160 de ani de la naºterea
scriitorului. A apãrut zilele astea în
colecþia Opere fundamentale de tip
Pleiade. Este o ediþie absolut
extraordinarã în cinci volume,
pregãtitã de un colectiv de
cercetãtori de la Institutul de Istorie
ºi Teorie Literarã G. Cãlinescu
al Academiei Române, a declarat
academicianul Eugen Simion,
preºedintele Fundaþiei Naþionale
pentru ªtiinþã ºi Artã.

Sânge de grec, suflet de român

Sufleur, copist ºi fabulist

 1879 - Conu Leonida faþã cu
reacþiunea.
 1879 - O noapte furtunoasã.
 1884 - O scrisoare pierdutã.
 1885 - D-ale carnavalului.
 1890 - Nãpasta.
 1901 - Momente.
 1908 - La Editura Minerva apar
cele trei volume de Opere complete.
 1910 - Schiþe nouã.

În 1871, Caragiale a fost numit sufleor ºi copist la Teatrul Naþional
din Bucureºti, dupã propunerea lui Mihail Pascaly. L-a cunoscut
pe Eminescu când tânãrul poet, debutant la Familia, era sufleor ºi
copist în trupa lui Iorgu. Din 1873 pânã în 1875, Caragiale a
colaborat la Ghimpele cu versuri ºi prozã, semnând Car ºi Policar
(ªarla ºi ciobanii, fabulã antidinasticã).
La 7/8 ianuarie 1889 s-a cãsãtorit cu Alexandrina Burelly, fiica
actorului Gaetano Burelly. Din aceastã cãsãtorie vor rezulta mai
întâi douã fete: Ioana (n. 24 octombrie 1889) ºi Agatha
(n. 10 noiembrie 1890), care se sting de timpuriu din cauza tusei
convulsive sau a difteriei. La 3 iulie 1893 i se naºte un fiu, Luca Ion.

Tristeþe ºi exil

În 1889, anul morþii poetului Mihai Eminescu, Caragiale a publicat
articolul În Nirvana. În 1890 a fost profesor de istorie la clasele
I-IV la Liceul Particular Sf. Gheorghe, iar, în 1892, ºi-a exprimat
intenþia de a se expatria la Sibiu sau la Braºov. La 24 februarie
1903 a avut o încercare de a se muta la Cluj, însã, în luna noiembrie,
ºi-a stabilit domiciliul provizoriu la Berlin. La 14 martie 1905 s-a
stabilit definitiv la Berlin, unde, la 9 iunie 1912, trece în eternitate.

Sã ne cunoaºtem profesorii

Poeta Mihaela ALBU

Prof. univ. dr. Ioan N. ROªCA

Ne vom referi, fie ºi succint, la volumele de poezie ale prof. univ. dr. Mihaela Albu, pentru cã, în
raport cu profesoara, poeta este, desigur, mai puþin cunoscutã de studenþii sãi ºi chiar de colegi.
Lumina din primele poezii nu lipseºte nici din
cele cuprinse în cel de-al doilea volum sub titlul Ca
o dragoste târzie... Punctele de suspensie ale titlului
sunt descifrate în prima poezie a primului ciclu din
noul volum, ambele, poezia ºi ciclul, intitulate Ca
o dragoste târzie, Poezia. Aici, Poezia devine
lumina însoþitoare, de care poeta se lasã copleºitã
ca într-o dragoste târzie, simþindu-i cuvântul ,,ca
o fãpturã, chemându-i cuvintele luminãtoare, care
fug, precum cel de Om, dar ºtie cã ele trãiesc/ în
graiul celor ce le rostesc. (Am chemat cuvintele...)
ºi, ca atare, le defineºte poetic (Definiþii), le
reprimeºte prin fereastra deschisã, chiar dacã, la un
moment dat, vântul deznãdejdii îi închide
fereastra (Remember). Dar, în noul volum, în
urmãtoarele trei cicluri (Luminã ºi noapte; Panta
rei; Suprarealistã ), imaginile alterneazã tot mai
mult ziua cu noaptea. Deºi atunci când lumina în
noapte începe-a muri (Început), poeta gândeºte ºi
chiar zãreºte cã ºi noaptea are lumina ei(Raza de
luminã), totuºi ea este dominatã de sentimentul
trecerii, al rotirii, al curgerii implacabile a timpului
(Trecere, Infinire, Panta rei, Cad clipele º.a.).
Împãcatã, oarecum, cu destinul propriei sale corãbii
ºi, în genere, al vieþilor individuale (Corabia, Curg

vieþile-n valuri..., Moira, Neascultare), poeta devine
însã suprarealistã atunci când mediteazã la viaþa
omenirii. Nopþile sunt acum fãrã lunã, uitarea se
revarsã în negre valuri, oamenii nu mai ºtiu
încotro duce calea lor, (Suprarealistã), ei ºi-au
înlocuit bucuria cu deznãdejdea ºi strigãte de durere,
încât ºi Dumnezeu ºi-a astupat urechile / sã nu audã
strigãtele... (Lamento), întunericu-i tare ca un
perete de stâncã (ªi-i abia început...), gândurile de
noapte sunt iele, pãsãri speriate, cai sãlbatici
îngrãdiþi/ de sârma ghimpatã a prejudecãþilor,
peºti sufocaþi de mãtasea broaºtei (Gânduri...).
Lovindu-se de duritatea de cremene a întunericului,
poeta nu uitã totuºi cã mereu aºteaptã soarele/ ºi
mereu zboarã prin noapte/ cãtre dimineþile albastre.
(Aºteptând...) De aceea, oarecum simetric ºi
complementar, în alte trei (ºi ultime) cicluri ale
volumului (Catharsis, De dragoste, Newyorkeze),
Mihaela Albu sperã în fruntea limpezitã de gheara
durerii (Catharsis). Poeta nu propune însã un
optimism facil, ci, mai curând, prefigureazã o
înseninare a sentimentului de tristeþe, ºtiind cã va
veni o clipã în care Floarea-Soarelui, prea aprinsã
de soare, se pleacã încet spre þãrânã/ cu
resemnare (O viaþã), ºtiind cã a reînvãþat libertatea

în ziua în care îºi pierduse speranþele (Ziua aceea),
cã, totuºi, trece toamna ºi vine iarna (Toamnã rece,
Iarnã), dar ºtiind ºi faptul cã speranþa ne e funciarã:
Precum cãlãtorul însoþit de umbra sa, / tot aºa
nãdejdea ne urmeazã cãrarea. (Optimistã). Ea
regãseºte, în câteva splendide poezii de dragoste,
lumina ce ardea... þâºnind  când tu m-ai atins 
/ flacãrã (Nici mãcar n-am ºtiut), cerul speranþelor
albastru (Un vis), lãmpi mici  licurici acolo unde
îndrãgostiþii cred cã Paradisul e numai ºi numai
aici (Noi doi ºi...oraºul fãrã ploaie). Lumina este
invocatã ºi în reproºurile iubirii, când tu nu mai
vezi lumini promise (Ce frig! Ce întuneric!), când
vorba ta se duce-n iarnã (Dinspre toamnã...cãtre
iarnã), acum...când vorba-þi clarã/ în rece se
preface/ ºi-ngheaþã curcubeul ce rãsãrise-n pace
(Paseistã). În fine, lumina este prezentã ºi în
mângâierea împãcãrii: Culeg cuvintele ca pe boabe
curate de rouã/ cum floarea nu mai pãstreazã/ din
amintirea negrului pãmânt/ decât îngemãnarea cu
lumina (Împãcare). Nu e de mirare cã, în poemele
ciclului final, Newyorkeze, Mihaela Albu descoperã,
printre turnuri ºi avioane/  cu o licãrire uºoarã 
/ o luminã stelarã(New York City), pe Wall Street 
un delivery man/ în mânã cu un imens coº de
flori(Mergând într-o dimineaþã pe Wall Street...),
iar, iarna, în Manhattan  o crizantemã al cãrei alb
pãlise în faþa srãlucirii fulgului/ trimis de
Cer(Ninsoare în Manhattan). Într-adevãr, aºa cum
se remarcã în unele referinþe critice de la sfârºitul
volumului, aceste versuri (din ciclul Catharsis)
evocã imagini venite din lumea senzorialã, atinse
de sugestii de infinit (Nicolae Roddy, Creighton
University, Omaha), sau: Mihaela Albu cântã dintrun loc situat deasupra timpului, la jumãtatea
drumului dintre dragostea de Dumnezeu ºi pasiunea
umanã (Annie Gottlieb, scriitor, New York).

